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Resumo 

Esta investigação discute a relevância da criatividade no contexto dos museus e analisa em 

detalhe a forma como está presente e pode ser potenciada no contexto específico do encontro 

entre o visitante e os objetos expostos. A motivação para a investigação nasce da constatação 

de que esse espaço entre o visitante e o objeto exposto é potencialmente criativo, porém esse 

potencial parece estar pouco explorado em muitos museus. 

A abordagem construtivista do problema de investigação baseia-se numa aproximação 

fenomenológica. Para abordar o fenómeno da visita ao museu a partir de diferentes 

perspetivas, recorre-se a diversos métodos e instrumentos. A pesquisa bibliográfica é o 

recurso metodológico central para criar a contextualização teórica do problema a abordar. As 

entrevistas a profissionais de museus possibilitam a construção das representações 

institucionais sobre a criatividade e formas de a trabalhar nos museus. A administração de 

mapas de questões a visitantes trouxe para a investigação o olhar e a experiência dos 

visitantes dos museus que constituem o campo de trabalho. Por fim, as grelhas de observação 

das exposições e dos elementos de mediação nos museus referidos permitiram integrar na 

investigação o olhar da investigadora. A triangulação de dados foi fundamental para construir 

a complexidade do contexto da criatividade num museu. 

Esta investigação contribuiu para perceber melhor o processo criativo de encontro entre o 

visitante e os objetos expostos numa exposição e entender que estratégias e ferramentas 

podem ser usadas para potenciar a criatividade nesse encontro.  

Os resultados desta investigação comprovam que os museus de qualquer tipologia ou 

dimensão podem potenciar a criatividade no espaço entre o visitante e os objetos, 

nomeadamente através do recurso a elementos mediadores. A contextualização feita pode, por 

outro lado, desafiar os museus a criarem políticas que facilitem a criatividade a nível 

transversal, enquanto sistema, ou projetos que a potenciem em áreas de atuação concretas. A 

investigação criou, ainda, uma contextualização teórica acerca da criatividade nos museus que 

é relevante para abrir caminho a outros projetos de investigação. 
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Abstract 

This research discusses the importance of creativity in the context of museums. It analyzes in 

detail to what extend creativity is present and how it can be enhanced in the specific context 

of the meeting between a visitor and the exhibits. The motivation for the research comes from 

the fact that the space between the visitor and the museum’s objects is potentially creative but 

that such potential seems to be little explored in many museums. 

The constructivist approach to the research problem is based on a phenomenological 

methodology. Different methods and instruments are used to address the phenomenon of the 

museum visit by distinct perspectives. The literature review is the main methodological 

resource for the creation of the theoretical context of the problem to be approached. 

Interviews conducted with museum professionals made possible the construction of the 

institutional representations of creativity and their vision about ways of working creativity in 

museums. The administration of maps of questions to some museums’ visitors brought their 

perspective to the research. Finally, the grids of observation , used to take notes about the 

exhibitions and mediation elements in the museums, brought the researcher’s gaze to the 

investigation. The triangulation of data was essential to build the complexity of creativity in 

the context of a museum. 

This research helped to better understand the creative process of the encounter between the 

visitor and the musem’s  objects and to realize what strategies and tools can be used to 

enhance the creativity of this meeting . 

The results of this research show that museums of different kind and dimensions can enhance 

creativity in the space between the visitor and the museum objects, particularly through the 

use of mediation elements. The constructed context may also challenge museums to create 

policies that facilitate creativity on a cross level, as a system, or in projects that potentiate 

creativity in specific areas. This research also create a theoretical context about creativity in 

museums that aims to be relevant to make way for other research projects. 
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Resumen 
Esta investigación discute la importancia de la creatividad en el contexto de los museos y 

analiza en detalle cómo está presente y se puede mejorar en el contexto específico de la 

relación del visitante con los objetos expuestos. La motivación para la investigación proviene 

del hecho de que el espacio intermedio, entre el visitante y los objetos de museo es 

potencialmente creativo, pero este potencial parece estar poco explorado en muchos museos. 

El enfoque constructivista del problema de investigación se basa en una perspectiva 

fenomenológica. Para hacer frente al fenómeno de la visita al museo por diferentes 

perspectivas, se recurre a diversos métodos e instrumentos. La literatura es el recurso 

metodológico fundamental para crear el contexto teórico del problema a abordar. Las 

entrevistas con los profesionales de los museos hacen posible la construcción de las 

representaciones institucionales de la creatividad y de las formas de promoverla en los 

museos. La administración de los mapas de cuestiones a los visitantes ha traído para la 

investigación la mirada y la experiencia de los visitantes a los museos que constituyen el 

campo de trabajo. Por último, los registos de observación de exposiciones y de los elementos 

de mediación en los museos mencionados posible incorporar en la investigación la mirada del 

investigador. La triangulación de los datos es esencial para construir la complejidad de la 

creatividad en el contexto de un museo. 

Esta investigación ayudó a comprender mejor el proceso creativo de encuentro entre el 

visitante y los objetos expuestos en una exposición y comprender qué estrategias y 

herramientas se pueden utilizar para mejorar la creatividad en este encuentro. 

Los resultados de la investigación muestran que los museos de cualquier tipo o tamaño 

pueden mejorar la creatividad en el espacio entre el visitante y los objetos, mediante el uso de 

elementos mediadores. 

El contexto puede, sin embargo, desafíar a los museos a crear políticas que faciliten la 

creativididad, a un nivel transversal, como un sistema, o por proyectos que la potencian en 

áreas específicas. La investigación también ha creado un contexto teórico acerca de la 

creatividad en los museos que puede ser relevante para allanar el camino a otros proyectos de 

investigación. 
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 Esta investigação analisa e discute a relevância da criatividade no contexto dos museus 

e aborda, aprofundadamente, a relação do visitante com os objetos museológicos, procurando 

perceber se essa relação é criativa e se a criatividade presente nessa relação pode ser 

promovida e desenvolvida. Para tal, começa por analisar a relevância da criatividade no 

mundo e na sociedade para a discutir, depois, no contexto dos museus. 

 Constrói-se um enquadramento teórico para pensar a criatividade hoje, nos museus e, a 

partir desse enquadramento, desenvolve-se um trabalho de campo em diversos museus do 

Porto. Nesse trabalho de campo pretente-se perceber, numa primeira fase, que visões e 

projeções têm os seus profissionais sobre a criatividade e formas de a trabalhar nos museus e, 

numa segunda fase, analisa-se a experiência de encontro do visitante com os objetos 

museológicos e discute-se o seu potencial criativo. Cruzando os dados recolhidos para 

construir o enquadramento teórico com os dados empíricos recolhidos no trabalho de campo, 

cria-se um conhecimento contextual alargado sobre a criatividade nos museus e estratégias 

para a trabalhar. A tese que se defende é de que a relação criativa do visitante com o objeto 

museológico pode ser promovida através da mediação e que os museus, ao investir na 

mediação, se tornam espaços mais criativos. A investigação aponta estratégias para potenciar 

a criatividade nos museus, sugerindo formas de a promover no espaço entre o visitante e o 

objeto museológico, através de elementos de mediação. 

 Qual a relevância desta investigação e que valor cria? A criatividade é hoje uma 

ferramenta do pensamento valorizada em muitos contextos, para qualquer indivíduo ou 

instituição progredir e se adaptar à mudança (Sternberg, 2006, p. 89). Se a criatividade 

radical, dos grandes feitos que mudam o mundo1 (Hollingswirth, 2007, p. 136-137), só poucos 

a conseguem experimentar, nas últimas décadas a criatividade de todos os dias tornou-se 

relevante para qualquer pessoa ou instituição (Cropley, 1992, p. 10), começando a aceitar-se 

que todos têm esta capacidade, que se treina (Heerwagen, 2006; Sefertzi, 2000), e surgindo 

múltiplos estudos sobre formas e ferramentas para a promover (Fasko, 2001; Hoffman, 2009). 

A criatividade de todos os dias envolve pensamento crítico e criativo (Lau, 2011; Robinson, 

2011). O desafio de preparar indivíduos e organizações para lidar com a mudança exige 

necessidade contínua de atualizar conhecimentos e inovar, o que requer pensamento criativo. 

Por sua vez a proliferação de informação exige sentido crítico para avaliar, selecionar e optar 

(Tenreiro-Vieira & Vieira, 2000, p. 14). Pessoas e instituições criativas adaptam-se melhor à 

mudança (Lau, 2011, p. 216) e, por isso, nos últimos 50 anos a criatividade ultrapassou as 

                                                 
1 Por exemplo, feitos que contribuíram para determinadas personalidades serem galardoadas com o prémio Nobel. 
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fronteiras da psicologia, entrando nas empresas e instituições (Amabile, 1998; Culpepper, 

2010). 

 Também nos museus se discute hoje a criatividade e práticas criativas (Norris & 

Tisdale, 2014). Gartenhaus (1997) apresentou modos de desenvolver o pensamento criativo 

nos museus, Bedford (2004) sugeriu que os museus potenciam a imaginação e outros autores 

reforçaram o papel dos museus no questionamento crítico (Bartels, Semper, & Bevan, 2010). 

O Journal of Museum Education dedicou um volume à criatividade (M. M. Smith, 2005)  e 

outro ao pensamento crítico (Herz, 2007). Mais recentemente Norris e Tisdale (2014) 

publicaram um livro – Creativity in Museum Practice – que constitui um contributo relevante 

para a compreensão do potencial dos museus a nível criativo.  

 Ao sistematizar nesta investigação o estado da arte dos estudos, projetos e teorias sobre 

criatividade e estratégias de desenvolvimento da criatividade nos museus, constrói-se um 

contexto adequado para diferentes museus desenvolverem o seu potencial criativo. Esse 

contexto é importante porque, apesar de terem surgido ao longo das duas últimas décadas 

diversas publicações e artigos sobre a temática, algumas dos quais já apontadas, deteta-se uma 

certa imprecisão de terminologia e confusão de definições associadas, assim como uma falta 

de sistematização sobre os contextos e as estratégias para desenvolver a criatividade nos 

museus. Cada autor aborda uma prática de sucesso, um caso de estudo ou uma área de 

atuação, sem um tecido transversal que contextualize e dê unidade. Embora a publicação 

referida, de Norris e Tisdale, aborde a criatividade de forma alargada, essa análise não 

sistematiza as áreas de atuação do museu onde a criatividade se pode desenvolver, o que se 

considera uma necessidade enquanto estrutura metodológica, para orientar futuros trabalhos 

de investigação na área. Faz falta, por isso, um marco teórico que possa contextualizar a 

criatividade nos museus. A reflexão crítica e a abordagem sistematizada que se apresentam 

nesta tese podem constituir esse contributo para pensar e discutir a criatividade nos museus, 

de forma mais contextualizada.  

 Os museus sofreram mudanças nos últimos anos, perspetivando-se como espaços 

fórum, participativos e colaborativos, de cruzamento de vozes e perspetivas (Hooper-

Greenhill, 2007; Simon, 2010). Ao construir conhecimento, cruzando diferentes perspetivas, o 

visitante usa capacidades críticas e criativas para se tornar “intérprete e performer de práticas 

de construção de significados” (Hooper-Greenhill, 2011, p. 362). Há, no entanto, estudos que 

referem que “simplesmente expor os visitantes à evidência – histórica, científica ou artística – 

é improvável que seja suficiente” para relacionar o visitante com o objeto (Felton, 2007, p. 



Criatividade nos Museus – Espaços Entre e Elementos de Mediação 
 

6 
 

108-109), o visitante pode precisar de apoios para usar informação na tomada de decisões (L. 

Kelly, 2006, p. 1) e os museus precisam de “deixar de ser fornecedores de informação” e 

passarem a “facilitadores, providenciando ferramentas para os visitantes explorarem as suas 

próprias ideias e chegarem às suas próprias conclusões” (Freedman, 2000, p. 299). Este 

museu onde o visitante é “intérprete e performer de práticas de construção de significados” 

(Hooper-Greenhill, 2007; 2011, p. 362) exige visitantes e contextos criativos, pelo que o 

estudo aqui apresentado pode ser relevante, uma vez que sugere estratégias para promover a 

criatividade na relação do visitante com o contexto do museu. 

 Os objetos que os museus colecionam refletem a criatividade humana ao longo dos 

tempos e os serviços educativos promovem atividades criativas (Kotler, 2003), mas a 

abordagem da criatividade aqui proposta vai além da criatividade inerente à criação ou uso 

dos objetos que constituem as coleções ou da criatividade das atividades e programas 

desenvolvidos em torno desses objetos. Com os visitantes a tornarem-se participantes e a 

introdução de conceitos como museu participativo (Simon, 2010) e criatividade colaborativa 

(Brummett, 2012), a mediação no espaço entre a exposição e o visitante, pode promover a 

participação e a criatividade. Uma forma de o fazer é introduzindo elementos de mediação nas 

exposições (Svabo, 2010). Esta investigação cria um modelo de abordagem da criatividade no 

museu, abrindo novos caminhos à investigação. Simultaneamente, ao discutir o potencial dos 

elementos de mediação sugere formas de intervir nas exposições, integrando novas 

perspetivas e abordagens interpretativas criativas em exposições existentes.  

 Pretende-se que esta investigação contribua para a museologia a diversos níveis. Por um 

lado, a construção do estado da arte sobre criatividade nos museus, oferecendo uma 

sistematização sobre o que se faz, como se faz, que materializações de estratégias criativas 

existem, é uma ferramenta importante para qualquer museu que pretenda tornar-se mais 

criativo. Por outro, os modelos de “museus criativos” aqui discutidos constituem uma 

ferramenta de autoanálise reflexiva a que qualquer museu pode recorrer para desenhar uma 

estratégia personalizada para se tornar mais criativo. Por fim, a discussão em torno do recurso 

a elementos de mediação em exposições é relevante para um museu que pretenda 

experimentar novas formas de mediação. Estes contributos constituem um recurso disponível 

para qualquer museu, de qualquer tipologia. 

 Pretende-se com esta investigação construir um enquadramento que suporte um melhor 

entendimento da relação museus/criatividade e discutir formas de, no contexto expositivo, 

potenciar o uso das capacidades críticas e criativas do visitante. Pretende-se ainda sustentar a 
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discussão sobre como é que as questões associadas à criatividade colocam desafios aos 

museus e os transportam para uma nova forma de se relacionarem com os visitantes. 

 Esta tese está estruturada em cinco partes distintas. Na Parte I faz-se a aproximação ao 

problema de investigação, expondo as questões de investigação e como se pretende 

responder-lhes, partindo de um posicionamento pessoal para um posicionamento 

epistemológico, definindo metodologias e métodos adequados a essa aproximação. 

 Na Parte II, constituída pelos Cap. 3 e 4, apresenta-se o enquadramento teórico 

desenvolvido, sustentado nos conceitos e contextos associados à criatividade. No Cap. 3 

discutem-se os conceitos-chave da investigação – criatividade, pensamento crítico, 

pensamento imaginativo e criativo, mediação, participação – e apresentam-se as razões que 

levam a uma abordagem conjunta das capacidades de pensamento crítico e criativo. Este 

capítulo apresenta ainda os contextos em que a criatividade foi sendo estudada ao longo dos 

tempos, enquanto objeto de investigação, construíndo assim o estado da arte dos estudos e 

teorias sobre criatividade. No Cap. 4 apresenta-se um levantamento das ferramentas usadas 

em vários contextos – pessoal, educativo, empresarial – para desenvolver a criatividade. 

 Na Parte III desta investigação, que corresponde aos Cap. 5 e 6, retomam-se os 

conceitos, contextos e ferramentas apresentados na Parte II, para os examinar no âmbito dos 

museus. O Cap. 5 analisa os conceitos associados à criatividade nos museus e apresenta a 

diversidade de contextos em que esta pode ser desenvolvida, criando as bases para a definição 

do que é um museu criativo. No Cap. 6 analisam-se as ferramentas que podem promover a 

criatividade num museu nos seus vários contextos e discute-se a introdução de elementos de 

mediação em museus, enquanto promotores da criatividade. 

 A Parte IV, que integra os Cap. 7, 8, 9 e 10, apresenta o trabalho de campo 

desenvolvido. O Cap. 7 expõe a estrutura e a metodologia de trabalho adotadas. Nos Cap. 8 e 

9 procura-se responder à questão de investigação 1 – o que é a criatividade num museu? O 

Cap. 8 foca as representações dos profissionais sobre a criatividade nos museus e o Cap. 9 as 

experiências dos visitantes. No Cap. 10 procura responder-se à questão de investigação 2 – 

Será que os elementos de mediação promovem a criatividade na relação entre visitante e 

objeto?  

 A Parte V desta investigação, constituída pelo Cap. 11, apresenta as conclusões e 

desafios para o futuro. Num primeiro momento sintetiza os modelos para um museu criativo, 

cruzando a contextualização teórica criada nos primeiros capítulos com os dados colhidos no 

campo, construíndo dessa forma uma contextualização geral para a reflexão e discussão sobre 
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criatividade nos museus. Neste capítulo retomam-se as questões de investigação para mostrar 

de que forma é que foram sendo respondidas ao longo da investigação. Os dados empíricos 

apresentados na Parte IV ligam-se às questões iniciais para, a partir daí, se desenharem as 

conclusões. Num segundo momento apresenta-se um ensaio crítico sobre a tese apresentada, 

ganhando algum distanciamento da tese, enquanto objeto, e da criatividade, enquanto tema. 

Analisa-se o paradigma da criatividade hoje, nos museus, de forma crítica, contrapondo-o ao 

paradigma da educação nos museus, no final do século XX – o que é, então a criatividade? 

Está em tudo o que o museu faz? Quais são os seus limites? De que forma leva [ou não?] mais 

longe alguns dos questionamentos já levantados pela educação nos museus? 

 Adopta-se assim uma abordagem construtiva da investigação, através de uma 

aproximação por triangulação (ver 2.1.3), cruzando dados recolhidos por diversas formas, 

para obter perspectivas várias da experiência multifacetada da visita a um museu. As 

hipóteses que se colocam são de que a criatividade no museu possa ser desenvolvida de 

múltiplas formas e de que a inserção de elementos de mediação no contexto expositivo possa 

promover uma relação criativa entre o visitante e as exposições, o que pode trazer benefícios 

relevantes para o museu e para os visitantes. 

 A investigação que originou a tese que aqui se apresenta foi discutida em diversos 

espaços críticos, ao longo do processo construtivo. Desses espaços destacam-se os encontros 

anuais entre doutorandos do Departamento de Ciências e Técnicas do Património da 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto e os seminários de investigação desenvolvidos 

pelo mesmo Departamento, que permitiram um debate continuado com professores e 

doutorandos, nas diversas fases da investigação. Destaca-se ainda a presença e apresentação 

de artigos em diversos seminários nacionais e internacionais, quer para discutir este trabalho 

de investigação, quer para apresentar uma investigação preliminar, já relacionada com 

espaços criativos e colaborativos (Ferreira, 2013a, 2013b, 2014a, 2014b, 2014c; Semedo & 

Ferreira, 2011a, 2011b, 2012). Por fim, destaca-se a participação num curso de doutorandos 

(Ferreira, 2012b), no Dinamarca e uma estada na Universidade de Oviedo, que constituíram 

espaços críticos nos quais a investigadora pôde usufruir de outras orientações e do contacto 

com doutorandos de outras universidades e países. 
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2.1. APROXIMAÇÃO AO PROBLEMA DE INVESTIGAÇÃO 

 No séc. XXI a criatividade de todos os dias – que todos têm e se treina – é importante a 

nível pessoal e profissional, para o indivíduo se relacionar com o mundo. Num museu essa 

capacidade ajuda o visitante a relacionar-se com uma exposição e, a partir dela, consigo 

mesmo e com o mundo. Como se pode, então, desenvolver e provocar essa criatividade, num 

museu? Parte-se do conceito de obra aberta, de Umberto Eco (1990, p. 73-74), que pressupõe 

que o visitante, ao relacionar-se com uma exposição ou obra, faz a sua própria leitura, sendo 

esse, por isso, um ato criador e criativo. Se se pensar numa exposição ou objeto do museu 

como uma provocação, o visitante, ao ser provocado, interage com e “continua” a obra, dá-lhe 

sentido. O ato de relação com a exposição ou obra é um “ato criativo reinventado, 

reinterpretado pelo espectador” (Esteras, 2010, p. 152). Esta perspetiva tem implicações para 

o visitante e para o museu. O museu  

(…) não deve fechar-se numa única leitura do seu discurso, deve sim abrir a possibilidade de 
valorizar as releituras que faz cada um dos visitantes, que são ao fim e ao cabo, quem completa 
e dá significado ao discurso (Esteras, 2010, p. 154).  

 A partir da perspetiva crítica Esteras considera que os museus podem abordar novas 

formas de expor e potenciar a relação do visitante com os objetos que possibilitem múltiplos 

discursos, onde exista a possibilidade de discutir, questionar, observar, analisar, discernir, 

pensar criticamente (ibid., p. 155). Por sua vez, o visitante pode aprender a usar as suas 

capacidades críticas e criativas no contexto do museu, para passar de uma abordagem passiva 

a uma implicada, onde 

(…) criar é aprender a criar-se e a transformar o mundo através da própria transformação, é 
comprometer-se com a própria criação e ser responsável por ela (Lopez, 2003, p. 204).  

 A transformação das funções dos museus está centrada, então, “na deslocalização da 

função do espectador e na sua posição essencial no mundo da criação”, ou seja, como criador 

de significados e sentidos, como refere Manuel Olveira (2005, p. 75). 

 Para discutir e aprofundar este problema, considera-se necessário, num primeiro nível, 

perceber em que contextos se pode trabalhar num museu a criatividade e a partir de que 

perspetivas se pode analisá-la – a perspetiva de quem aí trabalha, de quem o visita, dos 

artistas ou de quem comunica, por exemplo. Sem essa contextualização – que não estava feita 

de forma sistemática – dificilmente se conseguiria enquadrar uma investigação focada na 

relação criativa do visitante com a exposição. Numa segunda fase, então, esta investigação 
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centra-se nas capacidades criativas que todos os visitantes têm e podem treinar, e nas 

possibilidades de potenciar a relação criativa do visitante com as exposições. 

 Os museus no séc. XXI precisam de legitimar a sua relevância e contributo para a 

sociedade e para o indivíduo assim como justificar o investimento que neles é feito. A 

resposta a estes desafios pode passar por uma maior abertura à criatividade. Na primeira parte 

deste capítulo contextualiza-se o projeto de investigação no contexto atual da sociedade e dos 

museus, assim como da investigação académica desenvolvida nos últimos anos em Portugal e 

Espanha, para depois apresentar o posicionamento pessoal e epistemológico da investigadora. 

Na segunda parte apresentam-se as questões de investigação para, a partir daí, definir a 

aproximação metodológica adotada.  

2.1.1. Contexto Atual da Sociedade e dos Museus 

 No início do séc. XXI um dos maiores desafios que a sociedade do conhecimento 

enfrenta é o de preparar indivíduos e organizações para lidar com a mudança, com a 

proliferação rápida de informação e a necessidade contínua de atualizar conhecimentos. O 

ritmo a que surgem novidades na vida das pessoas exige capacidade e rapidez de adaptação a 

novas situações. A maioria dos conhecimentos adquiridos na aprendizagem académica ou em 

contexto de trabalho fica obsoleta em pouco tempo (Tenreiro-Vieira & Vieira, 2000, p. 14) e 

as pessoas ou instituições criativas conseguem, por isso, com mais sucesso, adaptar-se à 

mudança (Lau, 2011, p. 1). O que se aprende, por exemplo, no início da vida profissional ao 

nível do modo de fazer, das ferramentas ou modelos a usar pode mudar completamente em 

poucos anos. Uma pessoa criativa – que procura novas maneiras de resolver um problema, 

questiona o estabelecido, arrisca e experimenta – lida melhor com os desafios do presente. 

Como refere Marta Miranda (2001, p. 5), “ser original ou diferente não mais é considerado 

perigoso, como se tornou uma necessidade real”. Se as mudanças rápidas, no contexto atual 

da sociedade, exigem criatividade para adaptação à novidade, a proliferação de informação e 

de escolhas que essas mudanças potenciam exige sentido crítico para priorizar e optar.  

 A nível da informação e do conhecimento vivem-se, efetivamente, grandes mudanças, 

com repercussões nos processos de aprendizagem e no modelo económico. A economia, 

baseada até há uns anos na transação de bens, passou a basear-se na transação de 

conhecimento (CFFM, 2008, p. 2). Esta mudança corresponde à transformação de um modelo 

de sociedade de informação para um de sociedade de conhecimento. Quando o conhecimento 

se torna o maior produto económico da sociedade (Falk, Dierking, & Adams, 2011, p. 324) a 
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aprendizagem de livre escolha 2 ganha importância. Esa forma de aprendizagem ocupa hoje 

mais tempo no quotidiano das pessoas e acontece sob múltiplas formas – a ver as notícias, a 

ler um jornal, a navegar na internet, a visitar um sítio histórico ou museu (Falk et al., 2011, p. 

324-325). Pode dizer-se, por isso, que “o motor que guia a mudança em curso pode ser a 

economia mas a gasolina é a aprendizagem” (Falk et al., 2011, p.323). 

 Numa sociedade que valoriza como nunca antes o fez a aprendizagem de livre escolha e 

o conhecimento, a capacidade de optar ganha importância. Essas transformações exigem do 

indivíduo capacidades de pensamento crítico para fazer escolhas. Pensar de forma crítica e 

criativa torna-se essencial para viver num mundo tecnologicamente orientado, multicultural, 

em rápida mudança, com múltiplas escolhas (IDES, 2004b, p. 9; Swartz & Parks, 1994). 

Diversos estudos referem que as capacidades críticas e criativas são das mais importantes para 

a educação no séc. XXI (Jerald, 2009, p. 50-61; Mbuyamba, 2006). As pessoas que pensam de 

forma crítica e criativa têm mais oportunidade de autorrealização, de resolver problemas e 

tomar decisões. Quer a nível pessoal, quer profissional, as capacidades de pensamento crítico 

e criativo são hoje valorizadas. Essa valorização tem levado ao desenvolvimento e aplicação 

de ferramentas que potenciam as capacidades do pensamento crítico (Ritchhart, 2007, p. 139) 

e criativo (Sternberg, 2006, p. 91). Recentemente, a psicologia social tem desenvolvido 

métodos que alimentam a criatividade nas empresas (Amabile, 1983, 1989; De Bono, 1990) e 

o conceito de criatividade tornou-se também muito presente na educação formal e informal 

(Lau, 2011; Robinson, 2011) e nas políticas educativas (Craft, 2001; Roberts, 2006; SEED, 

2006; Tenreiro-Vieira & Vieira, 2000). Embora o pensamento crítico e criativo estejam na 

agenda do dia, continua a haver uma dissonância entre o que se diz e o que se faz. Em termos 

de ensino, as capacidades de pensamento crítico e criativo são ainda, com frequência, 

desvalorizadas (Robinson, 2011, p. 95-96). Como refere Marta Miranda,  

De acordo com diversos estudos, o processo de aprendizagem é o modo mais apropriado de 
fomentar e desenvolver, ao mais alto nível, o potencial criativo e a inteligência. No entanto, o 
sistema educativo não está pronto para estimular a maioria das inteligências (Miranda, 2001, p. 
5). 

 Fátima Morais (2011) acrescenta que o sistema de ensino português afirma 

explicitamente a necessidade de criatividade em todos os níveis3 mas os estudos acerca das 

                                                 
2 Falk (2001) recorre ao termo Free-choice learning para se referir à aprendizagem que é feita por livre escolha, não 
sequencial, em ritmo próprio e voluntária. Procurando um distanciamento da dicotomia aprendizagem formal/ informal, 
muito ligada ao dentro e fora da escola, Falk foca-se na aprendizagem que envolve opções das pessoas sobre onde, quando e 
como aprender. 
3 Lei nº 46/86 de 14 Outubro, Diário da República, Série I, nº 237 de 14 Outubro 1986. 
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perceções dos professores manifestam ideias erradas sobre a criatividade e a necessidade de 

informação e formação (F. Morais & Azevedo, 2011), existindo pouca investigação, 

nomeadamente no contexto académico. No mercado de trabalho, apesar das competências 

críticas e criativas serem, teoricamente, valorizadas, nem sempre se criam na prática 

condições para que o indivíduo seja mais criativo – a pressão para cumprir objetivos, a falta 

de tempo para refletir e discutir, a liderança centralizada, a intolerância ao erro e a falta de 

criatividade do espaço físico são um obstáculo à criatividade, mesmo quando ela é 

considerada um valor. Neste contexto, há autores que consideram que “os museus têm um 

papel central a desempenhar na construção desta sociedade criativa” (Norris & Tisdale, 2014, 

p. 22).  

 O pensamento crítico e o pensamento criativo são, então,  capacidades importantes para 

enfrentar com sucesso, a nível pessoal e profissional os desafios atuais da sociedade, dos 

quais se destacam dois: lidar com a quantidade crescente de informação e com a rapidez da 

mudança (Lau, 2011, p. 1). O pensamento criativo auxilia o indivíduo a adaptar-se a situações 

novas, num tempo em que a rapidez da mudança atingiu uma velocidade nunca vista. O 

pensamento crítico, por sua vez, é útil na escolha e tomada de decisões, tarefas importantes 

num mundo em que a multiplicação de informação e opções exige espírito crítico e 

capacidade de escolha. Neste enquadramento, e considerando-se o museu como espaço de 

reflexão e construção de significados, pode questionar-se o potencial dos museus para 

fomentar essas capacidades nos visitantes, nomeadamente no contexto expositivo. A 

construção de significados é um termo usado por Falk e Dierking (2000, p. 324-325) para 

descrever a motivação das pessoas para interagir com o mundo, partindo do pressuposto 

construtivista de que o significado não existe objetivamente no mundo (K. Walker, 2010, p. 

19). Se se considerar que pensar crítica e criativamente é hoje importante para qualquer 

indivíduo, pode questionar-se se o museu é um espaço adequado ao desenvolvimento dessas 

capacidades. 

Os museus ocupam um posicionamento único para ajudar os membros do público – crianças e 
adultos – a estimular a sua criatividade, providenciando matéria-prima para alimentar a 
curiosidade (Norris & Tisdale, 2014, p.178).  

 As autoras argumentam que estimular a criatividade pode ser um dos serviços públicos 

de maior valor que os museus prestam no séc. XXI. Nos Estados Unidos muitos museus 

desenvolvem já iniciativas com base nesses estudos que defendem que a criatividade não é 
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mais uma opção, ela é uma capacidade essencial ao sucesso, inovação e adaptação à mudança 

do indivíduo (ibid., p. 22). 

 A relação dos museus com o conhecimento e a aprendizagem vive também novos 

desafios. Os museus produzem conhecimento e os visitantes são convidados a participar na 

construção do conhecimento. Os museus são espaços de aprendizagem de livre escolha e 

proporcionam múltiplas formas de aprendizagem em que cada um tem opção de escolha. No 

contexto atual dos museus os visitantes são chamados a participar não só na construção do 

conhecimento e de sentidos mas por vezes nas decisões do museu. O museu hoje pode ser, 

então, um espaço de construção de conhecimentos e significados e os visitantes autores (Falk 

et al., 2011), “intérpretes e performers de práticas de construção de significados” (Hooper-

Greenhill, 2011, p. 362). Diz-se que “pode ser” e não que “é” porque, embora teoricamente a 

museologia já há algum tempo se refira ao museu enquanto espaço participativo e 

colaborativo, as práticas museológicas parecem ainda distanciadas da teoria. A construção, 

interpretação e negociação de significados pelos visitantes exige que estes usem capacidades 

de pensamento crítico e criativo. Quando, no contexto de uma exposição, o visitante é 

desafiado a relacionar assuntos, imaginar para além do que vê, questionar-se sobre 

determinadas situações, recorre às suas capacidades criativas. Quando, no mesmo contexto, é 

desafiado a escolher entre múltiplas formas de interpretação disponíveis, ou a definir o seu 

posicionamento perante diversas vozes que se apresentam, o visitante precisa de recorrer às 

suas capacidades críticas. Parte-se então nesta investigação do conceito de pós-museu 

(Hooper-Greenhill, 2007, p. 81-82; Juanola & Colomer, 2005), como espaço fórum, que 

apresenta várias vozes e perspetivas sobre a mesma realidade e incentiva ao debate, à 

participação e diálogo. No pós-museu as comunidades são envolvidas na construção de 

significados, na partilha de processos e na tomada de decisões – comunidades interpretativas 

(Hooper-Greenhill, 2007). Parte-se ainda do conceito de Museu Participativo (Simon, 2010) e 

recorre-se ao termo Visitante/Participante (V/P), assumindo que o visitante é participante – 

seja-o de forma mais ou menos ativa. Parte-se, por fim, do conceito de museu híbrido, 

discutido por Rachel Morris (2013), no qual não há fronteiras rígidas entre as áreas de 

trabalho, permeáveis a uma interatividade enquanto partes do sistema4. Fontal Merillas (2007, 

p. 45-50) refere-se ao museu híbrido noutra perspetiva que completa esta: realidades em que 

se misturam diferentes modelos teóricos de museu, por exemplo museus que evoluem de 

simples museu-contentor para museus patrimoniais, ou museus preferencialmente 

                                                 
4 Ver http://www.mela-project.eu/upl/cms/attach/20130128/230741949_2742.pdf 
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comunicadores mas que, em determinadas ações, são museus didáticos. Entende-se então que 

o museu pode ser híbrido tanto nos modelos como nas funções e áreas de ação, situando-se no 

contexto da pós-modernidade: 

O contexto da pós-modernidade ensinou-nos que a diversidade é possível e, com ela, a 
convivência afável de todos os tempos e opções: já não é necessária a exclusão. A 
complexidade forma parte das nossas estruturas (mentais, sociais, culturais, educativas) 
(Colom, 1997, as cited in  Fontal, 2006). 

 Uma primeira questão que se coloca, perante esta visão do museu com múltiplas vozes 

(Merillas, 2007, p. 38) é se o posicionamento do museu na sociedade fica fragilizado quando 

o visitante se torna ator e decisor e o museu atua, tendo em conta os interesses dos visitantes. 

A uma aproximação de marketing, focada na resposta às necessidades dos públicos, pode 

contrapor-se uma aproximação museológica, focada somente na missão dos museus. Linda 

Kelly (2004, p. 50) propõe o que chama de transaction approach, “uma terceira via”, ou seja, 

uma aproximação negocial, que satisfaça as necessidades e objetivos de ambos, agregue os 

objetivos organizacionais e as exigências dos públicos5. É esta aproximação que aqui se 

assume, de um museu atento às necessidades dos públicos, sem se descentrar da sua missão, 

que se assume como espaço-fórum e de questionamento. Esse museu-fórum, ou o repensar do 

museu de que falava Stephen Weil (2007) exige profissionais e públicos que pensem de forma 

crítica e criativa.  

O museu deve desenvolver uma pedagogia de emancipação, como algo que nos permita 
entender intelectualmente quem somos e o que fazemos, (…) entender a educação e o museu 
como espaço de negociação, de diálogo, não como espaço evangélico de transmissão (Borja-
Villei, as cited in X. B. Costa, 2010, p. 140). 

 Uma segunda questão que se pode colocar é se os museus são hoje, efetivamente, 

espaços-fórum. Embora alguns museus se assumam como espaços de debate, apresentando 

múltiplas vozes e perspetivas, fomentando a construção de conhecimento por cada um6, 

muitos museus continuam a falar a uma só voz, autoritária, transmitindo informação sem 

convidar à construção do conhecimento, focando os objetos e a informação a eles associada 

sem questionar o que está para além do objeto e da informação. Se, em termos teóricos, os 

conceitos de aprendizagem construtivista e pós-museu são bem conhecidos e debatidos na 

                                                 
5 A este propósito questiona-se se, da parte de alguns museus, haverá receio de perder o controle e poder, ao dar voz aos 
visitantes e abrirem-se à participação. A abertura à participação leva a que o museu trabalhe mais orientado e focado e possa 
prestar contas do que faz de uma forma mais fundamentada, pelo que essa abertura, em vez de constituir uma ameaça, 
considera-se que pode dar controle e poder ao museu, num outro sentido. 
6 Ver, por exemplo, o Miraikan National Museum of Emerging Science and Innovation, no Japão, que acolhe os visitantes 
com a seguinte frase: “Nós providenciamos um fórum aberto para todos ponderarem e discutirem os papéis futuros da ciência 
e tecnologia”(ver mais em http://www.miraikan.jst.go.jp/en/). 
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museologia, na prática, muitas vezes, não chegam a traduzir-se em materializações e 

mudanças. Alguns museus, como o Denver Art Museum (DAM), nos Estados Unidos (EUA), 

ou o Victoria and Albert Museum (V&A), no Reino Unido (UK), têm uma tradição forte e 

sustentada na aplicação destes conceitos, tornando realmente o museu num espaço de debate, 

questionamento e experimentação (DAM, 2012). Pegando no exemplo do DAM, pode 

questionar-se se a prática de trabalho colaborativo entre curadores e educadores, com forte 

tradição neste museu é, de algum modo, determinante para o museu assumir de forma central 

o conceito de museu-fórum. Questiona-se, ainda, se a experiência continuada ao longo de 

várias décadas, de auscultação dos públicos e de trabalho das propostas interpretativas a partir 

dessa auscultação é decisiva na forma como este museu concretiza os conceitos teóricos em 

materializações (DAM, 2007). 

 Por fim, pode ainda colocar-se uma terceira questão, se o uso de capacidades críticas e 

criativas num museu, por parte do V/P, tem alguma relação com o uso das mesmas 

capacidades na vida. KatjaTschimmel considera que o museu é um espaço onde se exercitam 

as capacidades do pensamento crítico e criativo, que podem depois ser usadas no mundo real7. 

A autora considera que, como qualquer músculo,  

O nosso cérebro também pode ser mais rápido e mais flexível e também precisa de ser 
exercitado, (…) também podemos exercitar a memória, ou praticar e aperfeiçoar as 
capacidades de pensamento criativo (Tschimmel, 2011, p. 46). 

 Tschimmel considera que o museu é uma espécie de ginásio da mente onde o exercício 

de pensar contribui para a vida geral da pessoa e sua relação com o mundo. Alguns autores 

sugerem que as capacidades envolvidas no aprender a olhar experimentado no museu – 

observação, inferência, especulação – são essenciais para o sucesso na vida (Burchenal & 

Grohe, 2007, p. 112). Outros sugerem que observar e analisar obras em detalhe, num museu, 

sob diversos pontos de vista, imaginando possibilidades, é um processo parecido com o de 

análise de um problema do dia-a-dia, para chegar a uma solução (Tortora, 2012). Se, por um 

lado, os museus podem potenciar o desenvolvimento das capacidades de pensamento crítico e 

criativo, como se fundamenta aqui, por outro esse contributo auxilia o museu a provar a sua 

relevância, no séc. XXI. O museu enfrenta o desafio de se adaptar às mudanças, repensar o 

seu papel na sociedade e justificar-se enquanto serviço público. O desenvolvimento de 

                                                 
7 Pensamento defendido no contexto do workshop CriativaMENTE – o Pensamento Criativo em Ação, desenvolvido em 
Serralves a 5 de Setembro 2011, por Katja Tschimmel, no âmbito do projeto “Museu de Cidade do Porto: Desafios para a 
Construção de Territórios” – Projecto de investigação-ação coordenado pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 
com a colaboração da Câmara Municipal do Porto. 
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investigação que apoie os museus no seu posicionamento enquanto espaço de 

desenvolvimento de competências críticas e criativas pode contribuir para reforçar a 

relevância dos museus no séc. XXI. Se é verdade que “os museus precisam da criatividade 

hoje, mais do que nunca” (Norris & Tisdale, 2014, p. 13), também é verdade que 

(…) a nossa sociedade precisa dos museus para ajudar os seus membros a aprenderem a ser 
criativos, porque o sistema da educação formal está a falhar amplamente nessa tarefa (ibid., p. 
13). 

 Considera-se por isso que, tal como Norris e Tisdale referem: 

Os museus criativos – e os trabalhadores dos museu criativos – produzem novas ideias e novas 
formas de ver as coisas que agregam valor tanto internamente (para os funcionários e para as 
operações nos bastidores) como externamente (para os públicos) (ibid., 2014, p. 10). 

 Por fim, considerando a diversidade de museus que existem hoje – alguns sem uma 

coleção na sua génese, como certos centros de ciência – torna-se necessário situar esta 

investigação no contexto dessa diversidade. Abordam-se nesta investigação somente museus 

que trabalham com objetos/coleções e assume-se que, num museu,  

(…) o processo de construção de significado é o processo de fazer sentido a partir da 
experiência, de explicar ou interpretar o mundo para nós próprios e para os outros. Nos 
museus, o significado é construído a partir de objetos e dos lugares em si (Hooper-Greenhill, 
1999, p 12). 

 Nesta investigação, ao abordar museus com coleções, recorre-se ao termo objeto, para 

falar do objeto com que o visitante se relaciona, que pode ser um artefacto, um conjunto de 

artefactos, uma sala ou uma exposição como um todo; usa-se o termo elemento de mediação 

para falar de qualquer objeto de mediação entre o visitante e esse objeto do museu.  

2.1.2. Contexto Atual da Investigação 

 Depois de situar esta investigação a nível da sociedade e dos museus, importa situá-la 

no contexto da investigação académica. Por questões práticas delimita-se a contextualização 

ao panorama da investigação desenvolvida em Portugal e Espanha, nas últimas décadas. Do 

levantamento de teses de mestrado e doutoramento em Universidades Portuguesas e 

Espanholas (Apêndice A), relacionadas com as temáticas, tecem-se algumas considerações. A 

primeira consideração é de que só se encontrou uma tese de doutoramento que aborda, 

simultaneamente e de forma central, o tema da criatividade associado aos museus. Trata-se da 

tese de Adriana Ballineas (2011) apresentada na Universidade Autónoma de Madrid, que 

aborda, de forma articulada, a realidade dos museu e da família, como dois sistemas criativos 

ricos para a aprendizagem informal. A abordagem da criatividade especificamente no 
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contexto dos museus é, assim, uma temática que, pelo menos ao nível das Universidades 

Portuguesas e Espanholas, parece estar pouco aprofundada. 

 A segunda consideração é de que a criatividade tem sido alvo de grande diversidade de 

abordagens científicas, nomeadamente no campo das ciências de educação e psicologia, da 

engenharia, economia e gestão, da filosofia e estudos artísticos. Nota-se no entanto uma 

preponderância de estudos desenvolvidos nas áreas da engenharia, ciências da educação e 

psicologia. Esta diversificação de perspetivas científicas na abordagem da criatividade vem ao 

encontro de duas constatações teóricas que se apresentam no estado da arte, neste trabalho: 

uma, de que a partir da década 70 do séc. XX a criatividade deixou de ser um campo de 

investigação específico para psicólogos e educadores e se abriu a áreas como a física, 

biologia, engenharia, gestão ou sociologia (ver 3.5.3); outra, de que o termo criatividade 

apresenta uma dificuldade acrescida, por ter significados distintos, em diferentes contextos 

(ver 3.1). Esta dificuldade exige uma clara definição do conceito em cada contexto de 

abordagem, o que se procurará ter em conta, neste trabalho.  

 No âmbito das engenharias e da economia e gestão a investigação tem-se debruçado 

sobre a importância da criatividade nas organizações e sistemas, ao nível da gestão, liderança, 

comunicação e relações de trabalho. Motivação, interação e colaboração são algumas das 

palavras-chave referidas sistematicamente nestes estudos. A investigação da criatividade no 

âmbito das engenharias, em Portugal e Espanha, abarca ainda alguns estudos relacionados 

com ferramentas e modelos criativos, nomeadamente o recurso à realidade aumentada e a 

criação de modelos computacionais para a criatividade. 

 Uma parte significativa dos estudos da criatividade, no âmbito das ciências da educação, 

desenvolve-se no contexto da educação artística. É frequente associar a criatividade às artes 

(Robinson, 2011, p. 30-31), embora se possa ser criativo em qualquer área da vida pessoal ou 

profissional, por isso é natural que o estudo da criatividade, dentro da educação, esteja mais 

aprofundado no ensino artístico. Encontra-se também um número relevante de estudos sobre 

criatividade relacionados com o ensino pré-escolar. O tempo dedicado a atividades artísticas e 

de expressão no ensino pré-escolar, relativamente aos restantes níveis de ensino, é 

significativo, o que pode justificar este enfoque. Encontram-se ainda estudos sobre o 

desenvolvimento da criatividade das crianças, no âmbito da tecnologia e multimédia. A 

investigação de Marta Miranda (2001) é exemplo de uma tese que propõe um protótipo de um 

CD-ROM interativo para promover as faculdades criativas das crianças. Encontram-se ainda 

abordagens focadas na criatividade dos alunos (Azevedo, 2008), na criatividade da docência e 
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na influência de uma docência criativa para a motivação e rendimento dos alunos (Vela, 

1990). Outras abordagens focam situações muito específicas dentro do ensino, com a 

criatividade das crianças sobredotadas (Román, 1992). Destaca-se uma abordagem da 

criatividade no ensino, associada à inteligência emocional (Prieto, 2007) por focar a 

componente de adequação da criatividade e a importância do bom senso, questões que 

também se abordam nesta tese; outra abordagem, de Esperanza Moreno ( 2014), apresenta de 

forma integrada o pensamento crítico e criativo, na abordagem da criatividade, aproximação 

defendida neste trabalho. Consultou-se também uma investigação que foca a importância da 

criatividade nos clubes e oficinas escolares (V. Santos, 2012), por abordar contextos informais 

para o desenvolvimento da criatividade, tal como os museus o são também. No contexto da 

educação, a investigação em criatividade é pautada por algumas palavras-chave: motivação, 

aprendizagem, curiosidade. 

 Alguns estudos nas ciências e tecnologias da comunicação e na gestão focam ainda 

temas que hoje assumem grande visibilidade, como a criatividade urbana, a criatividade 

associada ao turismo, o surgir duma nova classe criativa e as indústrias criativas. 

 Há ainda, dentro da psicologia, um pequeno nicho de estudos associados à relação entre 

criatividade e distúrbios psíquicos – por exemplo, a esquizofrenia – que segue uma linha de 

estudo da criatividade que vem já do início do séc. XX. Refere-se ainda um estudo que trata a 

criatividade num contexto pouco comum, da terceira idade ou idade maior, como é referida 

(M. L. Santos, 2010). 

 Por fim, consultaram-se outras duas teses que abordam questões que se consideram 

relevantes, associadas à criatividade: a primeira foca a importância dos constrangimentos 

como propulsores de oportunidades criativas (Almeida, 2013), a segunda explora a relação da 

criatividade com a curiosidade e resolução de problemas (Molinero, 2007). 

 Mencionam-se ainda dois trabalhos de investigação que, embora não relacionados 

diretamente com criatividade, são relevantes no contexto desta investigação. Um deles 

(Sousa, 2010), porque a abordagem proposta de inventário colaborativo é uma possível via 

para o inventário criativo, que se discute. Outra (Montero, 2006), porque consiste numa 

apresentação metafórica, com recurso a mapas e redes enquanto ferramentas do pensamento, 

ferramentas relevantes na construção desta tese. 

 Indicam-se algumas teses em museologia não diretamente relacionadas com 

criatividade, mas que deram determinado contributo para este trabalho. Uma delas, por 

exemplo, tem como caso de estudo o Museu Romântico da Quinta da Macieirinha e foi útil 
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para perceber como tem sido pensado este museu que também se estudou nesta investigação 

(Anastácio, 2009). A dissertação de Ana Bárbara Barros (2008) foi um bom suporte para a 

contextualização quer local, quer nacional, dos serviços educativos dos museus.  

 Por fim, consultaram-se algumas teses de doutoramento que se consideraram úteis, em 

termos de orientação. Umas (Cárceres, 2012; Vicent, 2013), pela clareza de exposição da 

metodologia usada; outras (Nascimento, 2013; Pinilla, 2012), pela coerência e sólida 

estrutura, em termos de conteúdos e sequência de capítulos. 

 Como conclusão desta incursão pela investigação em criatividade em Portugal e 

Espanha, nos últimos anos, considera-se que a investigação se tem orientado mais para a 

criatividade de todos os dias do que para a criatividade radical; tem-se desenvolvido numa 

grande diversidade de campos científicos, uns com tradição já longa na área da criatividade, 

outros a trilhar os primeiros passos. No contexto da abordagem da criatividade de todos os 

dias, como área transversal que intersecta com muitas áreas, a abordagem da criatividade na 

museologia é um campo bastante novo e pouco estudado, que carece de investigação. 

2.1.3. Posicionamento Pessoal e Epistemológico 

 Esta investigação surge num contexto de discussão e reflexão sobre o papel da 

criatividade num mundo em rápida mudança e, especificamente, do papel dos museus nesse 

mundo em mudança (CFFM, 2008; NACCCE, 1999). Surge, também, no contexto do 

percurso pessoal e profissional da investigadora (Ferreira, 1998, 2003; Ferreira, 2008, 

2012a)8. Ao considerar a investigação “parte de um envolvimento dinâmico e reflexivo com 

os mundos social e cultural” (Seale, 1998, p.1), entende-se esta investigação em concreto no 

contexto do envolvimento dinâmico e reflexivo da investigadora com o mundo e os museus, 

ao longo dos anos. A decisão de desenvolver esta investigação baseia-se ainda na perceção de 

que se vive, no contexto museológico, uma grande inquietude relativamente ao futuro dos 

museus, à sua relação com a sociedade e relevância para as pessoas.  

 Se os museus, historicamente, atuaram num modelo de produção em massa (Falk et al., 

2011), em que uma mesma exposição era pensada para todos os públicos, hoje a oferta dos 

museus tende a adaptar-se às necessidades e interesses diferenciados dos visitantes, o que 

exige criatividade por parte dos profissionais. Numa sociedade de aprendizagem de livre 

escolha, mediante a imensa quantidade de informação disponível, cada um é livre de escolher 

                                                 
8 A relação da investigadora com os museus, ao longo de mais de 20 anos, desenvolveu-se entre a teoria e a 
prática, a reflexão e a ação, a leitura e a escrita, numa contínua necessidade de fundamentar a teoria pela prática 
e, posteriormente, voltar à reflexão crítica sobre a prática. Esse percurso dialético motivou esta investigação. 
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o que aprender e como aprender. Os museus são desafiados a responder de forma criativa a 

públicos diferenciados, no entanto, os seus profissionais são cada vez mais pressionados por 

objetivos e metas a atingir, assim como pela diversificação de tarefas a desempenhar, pouco 

tempo lhes sobrando para pensar o que fazem, como e porque fazem (Falk et al., 2011, p. 

325). Os profissionais assumem por isso, por vezes, uma postura menos crítica e criativa no 

desenvolvimento do seu trabalho. Se, teoricamente, o museu é um espaço de questionamento 

e reflexão, de encontro entre o passado, presente e futuro, onde cada um aprende e constrói 

significados (Falk et al., 2011; Hooper-Greenhill, 2011, p. 362) de forma pessoal e contextual 

(Falk & Dierking, 2000) pode questionar-se se as práticas não estarão aquém desse potencial. 

A dissonância que poderá existir entre teoria e prática, utopia do potencial dos museus e 

realidade da falta de espaço e tempo para pensar e criar, está na base da inquietação que 

propulsionou esta investigação. 

 O envolvimento como investigadora, entre 2010 e 2012, no projeto de investigação-

ação apreciativo e colaborativo atrás referido, que decorreu no Porto (Semedo & Ferreira, 

2011b, 2012) com cerca de 28 profissionais dos museus da cidade, contribuiu para questionar 

o museu enquanto espaço de reflexão crítica e pensamento criativo e constatar que essa 

relação, com potencial, está pouco explorada. O projeto teve como conceitos-chave o 

pensamento crítico, criatividade, democracia performativa e construção colaborativa e criou 

um espaço de reflexão crítica e colaborativa entre profissionais dos museus do Porto. A 

participação nesse projeto foi decisiva para a perceção do potencial do museu como espaço de 

criatividade, que deu origem a esta investigação. 

 Na base do posicionamento pessoal, como investigadora, está a convicção de que a 

investigação pode transformar os museus e os museus podem ajudar a transformar o mundo e 

a sociedade (Ferreira, 2013b). A investigação transforma os museus quando contribui para 

detetar problemas no sistema museológico, propor soluções ou recomendações para os 

mesmos e propostas de melhoria. Os museus ajudam a transformar o mundo e a sociedade 

quando provocam uma reflexão crítica a nível do indivíduo que o visita, do impacto que 

possam ter nas comunidades ou sociedade. Quando uma visita a um museu contribui para 

olhar determinada realidade de outra maneira, esse museu está a transformar o mundo. 

 Situada a investigação no contexto da sociedade, dos museus e do percurso da 

investigadora, torna-se necessário definir um posicionamento epistemológico que a sustente. 

A investigação social e cultural possibilita ao investigador muitas opções, cabendo-lhe a 

tarefa de, colhendo influências diferentes, construir o seu posicionamento epistemológico. 
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Como Denzin e Lincoln referem (1994, p.10), “a pesquisa qualitativa é muitas coisas para 

muitas pessoas”, o que dificulta este processo de posicionamento mas, por outro lado, o 

enriquece. Silverman (1993, p. 7-10) lembra que diferentes escolas usam diferentes 

terminologias. Como refere Seale (1998, p. 2), o processo do investigador optar e se 

identificar com determinadas aproximações é semelhante ao do pintor que contacta com 

diferentes escolas e se apercebe, por exemplo, que o Fauvismo não é mais verdadeiro que o 

Cubismo, simplesmente apresenta a realidade de outro ponto de vista. Denzin e Lincoln 

(1994, p. 4-5) reforçam o caráter construtivo da investigação, em que o investigador é um 

bricoleur ou quilt maker. A abordagem construtivista adequa-se a esta investigação pois 

enfatiza o construído e não o descoberto, sendo o construído resultado do processo ativo da 

mente humana. Ao focar a criatividade presente no processo de construir significados num 

museu, esta investigação parte do paradigma construtivista. Também o processo pessoal 

através do qual o investigador constrói o conhecimento se enquadra no paradigrma 

construtivista. Esse processo através do qual as várias unidades de conhecimento  retiradas de 

contextos teóricos e do trabalho de campo se vão ligando para criar novo conhecimento é um 

processo claramente construtivista. 

 Considera-se que “a escolha das práticas de investigação depende das questões que são 

colocadas e as questões colocadas dependem do seu contexto” (Nelson et al 1992, p.2, as 

cited in  Denzin & Lincoln, 1994, p. 4). Os problemas e objetivos que orientam esta 

investigação apontam para uma abordagem qualitativa das ciências sociais, por se considerar 

a mais adequada ao fim proposto. Toda a investigação qualitativa está mais focada no 

entendimento do fenómeno do que no leitor, investigador ou participantes a estudar (J. W. 

Creswell, 2007, p. 3). No caso desta investigação é, efetivamente, o entendimento do 

fenómeno da experiência da visita ao museu, enquanto experiência crítica e criativa, o 

enfoque. A investigação qualitativa é uma “atividade situada que localiza o observador no 

mundo, um conjunto de práticas interpretativas e materiais que fazem o mundo visível” 

(Denzin & Lincoln, 1994, p. 3). Por sua vez o objetivo das ciências sociais não é a realização 

dos dados em si, mas a transformação da comunidade (Denzin & Lincoln, 1994, p. 151), uma 

vez que as práticas transformam o mundo numa série de representações. Nesta investigação o 

objetivo não são os dados em si, mas que estes contribuam para uma transformação do mundo 

dos museus, o que pode contribuir para a transformação da sociedade.  

 Optar entre as várias abordagens qualitativas foi um processo que obrigou a um 

amadurecimento da proposta de investigação e a um estudo aprofundado das várias 
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possibilidades. A epistemologia aponta várias aproximações ao objeto de investigação, 

nomeadamente narrativa, fenomenológica, etnográfica, teoria fundamentada e estudo de caso 

(J. W. Creswell, 2007, p. 1). As terminologias variam, no entanto, de autor para autor e até 

dentro de uma mesma escola. Nos últimos anos apareceu ainda, transversalmente, uma 

aproximação qualitativa interpretativa, focada na natureza autorreflexiva de como a 

investigação qualitativa é conduzida, onde o investigador tem um papel central nas decisões 

do desenho de investigação (J. W. Creswell, 2007, p. 2-3). Na investigação do mundo social 

não se tem que adotar uma posição neutral, desinteressada, podendo optar-se por um 

posicionamento vivo e interpretativo (Thomas, 2009, p. 100-111). 

 Nesta investigação adota-se uma aproximação fenomenológica, entendendo-se por 

aproximação um quadro geral através do qual se olha a realidade (J. W. Creswell, 2007, p. 78-

80). A aproximação fenomenológica foca-se no entendimento da essência de uma experiência, 

neste caso, na essência da visita ao museu enquanto experiência crítica e criativa. Cresswell 

(ibid.) defende que a aproximação fenomenológica se adequa a problemas relacionados com a 

necessidade de descrever a essência de um fenómeno experimentado. Construída com base na 

filosofia, psicologia e educação, considera-se que esta aproximação se apropria à investigação 

aqui apresentada. Nesta investigação recorre-se a uma combinação de vários métodos de 

recolha de dados – triangulação – para obter diversas perspetivas da experiência da visita ao 

museu, através das representações dos profissionais, da experiência dos visitantes, da visão de 

diversos autores e da análise crítica da investigadora. 

2.2. DESENHO DO PROJETO DE INVESTIGAÇÃO 

 Exposto o problema e contexto da investigação, apresentam-se as perguntas de onde se 

parte, as metodologias e métodos para responder a essas perguntas e o desenho da 

investigação. O desenho de investigação parte da conceptualização do problema, passa pela 

escrita das questões de investigação, pela recolha, análise e interpretação de dados e acaba na 

escrita da tese (Bogdan & Taylor, 1975). Yin (2003, p. 20) defende que o desenho de 

investigação liga os dados empíricos às questões de investigação iniciais e às conclusões e 

Thomas (2009) acrescenta que o desenho de projeto providencia o contexto da investigação. 

Cresswell (2007, p. 5) inclui, por isso, no desenho de investigação as perspetivas filosóficas e 

teóricas alargadas, assim como a validação do estudo. Nesta investigação adota-se este 

conceito, pelo que se apresenta o desenho de investigação antes de expôr o estado da arte (ver 

Figura 3, p. 24). 
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 Começa-se por discutir um conjunto de questões abrangentes, que enquadram a 

investigação: Como é que a criatividade está a ser pensada hoje, no mundo e na sociedade? 

Que estratégias, ferramentas e métodos existem para a potenciar? Em que teorias, autores e 

modelos se baseiam? Que atitudes, predisposições e contextos facilitam e motivam a 

criatividade? Construído esse enquadramento, avança-se para um segundo grupo de questões 

mais específicas: Como é que a criatividade está a ser pensada nos museus? De que se fala, 

quando se refere a criatividade nos museus? Em que áreas pode um museu ser criativo? Um 

terceiro conjunto de questões prende-se com a forma como a criatividade é pensada no 

contexto expositivo. Que museus promovem uma relação criativa com o visitante no contexto 

expositivo? Que estratégias, ferramentas e métodos utilizam? Em que teorias, autores e 

modelos se baseiam? A que materializações e elementos de mediação recorrem? 

 Esta investigação parte assim do questionamento em torno da importância da 

criatividade hoje e começa por responder a questões contextuais, cuja resposta cria o contexto 

para toda a investigação e suporta a relevância do estudo proposto: Porque é que a 

criatividade é hoje tão importante na sociedade e no mundo? Porque é que é, também, 

importante nos museus? A investigação desenvolvida para responder a essas questões 

contextuais baseia-se na revisão e análise bibliográfica, na análise comparativa e crítica do 

material recolhido e na sua sistematização. Dessa primeira fase de investigação resulta o 

estado da arte dos estudos sobre criatividade no mundo e nos museus e uma contextualização 

que fundamenta a relevância do tema escolhido, que consta dos capítulos 3, 4 e 5. Esse 

enquadramento teórico contribui para um melhor conhecimento do campo, a partir do qual se 

definem mais concretamente as questões de investigação, agrupadas em dois grupos: 

1. O que é a criatividade num Museu? Quais os diferentes contextos em que pode ser 

trabalhada? Que estratégias podem ser desenvolvidas para a potenciar? Que modelos 

concetuais pode ser usados para o seu desenvolvimento? 

2. Como é que a criatividade acontece no espaço entre os visitantes e os objetos expostos? 

O que acontece nesse espaço entre? Será que os elementos de mediação podem promover 

a criatividade na relação entre o visitante e o objeto exposto? Se sim, de que formas? Que 

modelos concetuais podem ser usados para suportar a conceção, desenho e análise de 

elementos de mediação nos museus? 

 Considera-se que “a força das questões de investigação é perguntar às pessoas sobre as 

suas experiências em primeira mão, (…) seus sentimentos e percepções” (Fowler & Floyd, 

1995, p 103) e, por isso, privilegia-se no trabalho de campo a recolha das representações dos 
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profissionais e das experiências dos visitantes. As questões de investigação deste trabalho 

relacionam-se com um problema relevante e central para a sociedade nos dias de hoje – 

preparar indivíduos para pensar crítica e criativamente. A abordagem destas questões num 

contexto em que a discussão está pouco desenvolvida – o museu – pode ser relevante para 

posicionar o museu nos tempos atuais. O Apêndice B apresenta a forma como se procurou 

responder a cada questão de investigação.  

2.2.2. Aproximação ao Objeto de Investigação 

 Entende-se a aproximação ao objeto de investigação (ver 2.1.3) como um quadro geral 

para olhar a realidade. A aproximação fenomenológica adotada foca-se no entendimento da 

essência da experiência de visita ao museu. Cresswell (2007, p. 78) sugere que esta 

aproximação é apropriada quando a unidade de análise são diversos indivíduos que 

vivenciaram uma mesma experiência de vida, conceito ou fenómeno que, neste caso, é a visita 

ao museu. Os problemas que se adequam a uma aproximação fenomenológica, segundo 

Cresswell (ibid.), são aqueles em que é importante entender experiências comuns ou 

partilhadas de um mesmo fenómeno por vários indivíduos. Essa importância deve ser 

encarada com vista ao desenvolvimento de práticas e políticas ou a um entendimento mais 

profundo do fenómeno. Neste contexto, a abordagem fenomenológica ajusta-se aos objetivos 

desta investigação, uma vez que se pretende que dela resulte um entendimento profundo sobre 

a visita ao museu enquanto experiência criativa e orientações sobre como é que as políticas e 

práticas museológicas podem potenciar uma visita criativa. Cabe ao investigador identificar o 

fenómeno, recolher dados de pessoas que o experimentaram e desenvolver uma descrição 

composta da essência dessa experiência – o que e como experimentaram. Por detrás duma 

aproximação fenomenológica está uma forte componente filosófica (Moustakas, 1994). Se a 

abordagem fenomenológica empírica (ibid.) foca a descrição das experiências dos 

participantes, a hermenêutica (Van Manen, 1990), que se adota, é mais orientada para a 

interpretação da experiência vivida. O investigador encara a fenomenologia não só como 

descrição mas como processo interpretativo (J. W. Creswell, 2007). 

2.2.3. Metodologias e Métodos de Investigação 

 A metodologia é a aproximação geral para estudar um assunto, que define como é que 

se vai estudar esse assunto (D. Silverman, 1993, p. 13). A questão metodológica essencial em 

ciências sociais – e a Museologia, na sua transversalidade, interceta as ciências sociais – é 

compreender o significado e complexidade dos significados (Seale, 1998, p. 8) e, por isso, o 
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importante é que os métodos escolhidos permitam atingir os objetivos propostos. A 

aproximação metodológica nesta investigação é qualitativa e sociocontrutivista. Pretende 

colher dados que permitam caracterizar qualitativamente, a partir de várias perspetivas, o 

fenómeno a estudar. Pretende ainda cruzar os dados empíricos recolhidos no campo com os 

teóricos recolhidos na pesquisa bibliográfica, reforçando o caráter construtivo da 

investigação, a sua faceta bricoleur. Em termos específicos, a aproximação é fenomenológica, 

focada no fenómeno da experiência de visita a um museu, enquanto experiência crítica e 

criativa. 

 Os métodos – técnicas orientadas para alcançar os objetivos (Seale, 1998, p. 103; D. 

Silverman, 1993) – devem produzir dados sólidos para responder às questões de investigação 

(M. Kelly, 2000, p. 139-140). A escolha entre diferentes métodos depende, por isso, do que se 

está a tentar descobrir (D. Silverman, 1993, p. 13). No contexto desta investigação, nas Partes 

I, II e III, a recolha de dados para fundamentar o posicionamento e construir o enquadramento 

é feita com recurso a uma pesquisa bibliográfica exaustiva. Na Parte 4, correspondente ao 

trabalho de campo, os métodos escolhidos foram a análise bibliográfica, as entrevistas 

qualitativas, a observação e a administração de Mapas de Questões9. Considera-se que, como 

refere António Gil (1999, p. 34) “qualquer investigação em ciências sociais deve valer-se, em 

mais do que um momento, de procedimentos observacionais”. A triangulação metodológica 

permite ver a questão por diferentes pontos de vista e cruzar dados bibliográficos com dados 

recolhidos no campo (Thomas, 2009, p. 111). A opção por mais de um método de recolha de 

dados procura assegurar um conhecimento profundo do fenómeno em questão e é uma 

estratégia que adiciona rigor, complexidade e profundidade à investigação (Flick, 2002, p. 22 

as cited in Denzin & Lincoln, 1994, p. 5). 

2.2.4. Ferramentas Pessoais de Investigação 

 Sendo esta uma investigação na área da criatividade, considerou-se relevante encontrar 

ferramentas que apoiassem a investigadora na adoção de uma perspetiva criativa sobre o 

trabalho e as temáticas, mantendo desperta a curiosidade e abertura da mente, provocando 

saídas para fora da zona de conforto. Nesse sentido, adotaram-se diversas ferramentas 

pessoais, destacando-se os mapas mentais, o diário de campo – uma adaptação pessoal do 

PMI, Plus, Minus, Interesting – e o desenho. Neste sub-capítulo procura-se demonstrar como 

é que cada uma destas ferramentas foi relevante para a construção deste trabalho. 

                                                 
9 Instrumento construído pela investigadora, que associa os conceitos de questionário e de mapa mental. 
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importância do ensino do desenho, que dizia que o desenho era uma forma fundamental de 

adquirir conhecimento do mundo (ibid.), de usar os olhos para realmente ver o mundo e 

memorizar o que se vê. Adair lembra que: 

“cerca de setenta por cento da informação que usamos nos chega pelos olhos e por isso 
devemos desenvolver a nossa capacidade de ver as coisas e fazer observações detalhadas, pois 
elas são o material para o futuro pesamento criativo” (Adair, 2007, p. 42). 

 Desenhar é, então, uma ferramenta útil ao pensamento criativo porque fortalece a 

observação, a memória, a relação entre partes e a síntese (Figura 9, p. 33). Se o desenho 

sempre esteve presente nos diários, a investigadora dedicou-lhe diariamente, ao longo do 

último ano de investigação, um “tempo próprio”, não só como forma de treinar o olhar 

analítico e a memória visual, mas também para criar um espaço em que a mente estivesse 

aberta a criar associações de forma livre (Figura 10, 33). Muitos autores referem a 

importância destes espaços em que a mente está livre, associados ao tempo de relaxe e 

descanso. Burstein conta que por vezes as próprias pessoas criam esses espaços – o escultor 

Richard Serra, numa fase em que, diariamente, era confrontado com um problema que não 

conseguir resolver, desenvolveu o hábito de viajar de metro, sem destino, uma vez por dia, só 

para manter a mente livre e aberta durante esse período (Burstein, 2011, p. 304).  

 Como se verificará adiante, estas ferramentas procuraram de alguma forma criar um 

espaço de criação, entre a investigadora e a tese. Se um dos conceitos-chave desta tese é o de 

espaço entre e a sua importância na criação, estas ferramentas procuraram criar um espaço 

entre, de criação que, ao longo de todo o trabalho, permitiu à investigadora ir saltando entre as 

unidades de conhecimento e conceitos e criando relações novas. 

2.3. PONTOS-CHAVE E PONTES DE CONTINUIDADE 

 Neste capítulo situou-se a investigação no contexto da sociedade, dos museus, e do 

percurso pessoal e epistemológico da investigadora. Apresentaram-se as questões e o desenho 

de investigação, assim como as aproximações e opções metodológicas. Expuseram-se os 

métodos de investigação selecionados e destacaram-se ferramentas pessoais de investigação a 

que se recorreu para incentivar o pensamento crítico e criativo. 

 Enquadrada a investigação, pretende-se discutir, na Parte 2, os conceitos e contextos 

fundamentais para a abordagem da criatividade e as ferramentas para a desenvolver e 

promover, o que constitui a base teórica para, na Parte 3, discutir o estado da arte do estudo da 

criatividade nos Museus.  



 

 

O r

O recurso

recurso ao des

Cap. 2 D

Figura 9 

o ao desenho,

 Figura

senho, como t

DO PROBLEM

– Desenho co

 como técnica

a 10 – Desenh

écnica para en

MA AO PRO

33

omo ferramen

a de concentra

ho como ferram

ncontrar um e

OJETO DE INV

nta para mante

ação e observa

menta para ma

spaço mental 

VESTIGAÇÃ

r o Olhar Aten

ação atenta. 20

anter a Mente

propício à cri

ÃO 

nto 

015 Inês Ferre

 

e Aberta  

iação. 2015 In

 

eira 

nês Ferreira 



Criatividade nos Museus – Espaços Entre e Elementos de Mediação 
 

34 
 

 



 

 
 

 
 

 

 

PARTE II –

ENQUADRAMENTO 

  



Criatividade nos Museus – Espaços Entre e Elementos de Mediação 

36 
 

 



 

 

 

 

imag

conte

conju

criati

 

vez q

visita

Perco

como

form

se ap

Contextual

Neste cap

ginativo e c

extos e por 

unta do pe

ividade.  

Os concei

que este est

ante e as ex

orrem-se ai

o campo de

mam assim o

presenta na P

3

Figura

lização do con

pítulo com

criativo e pe

isso aborda

ensamento 

itos de med

tudo foca a 

xposições, co

inda neste c

e insvestigaç

o enquadram

Parte III de

3. C

a 11 – Conceit

nceito de criat

meça-se por

ensamento 

a-se aqui es

imaginativo

diação e pa

criatividade

onsiderando

capítulo algu

ção. Os con

mento para o

sta investig

 

CO
CO

tos e Contexto

tividade no âm

r definir o

crítico. Cri

sa multiplic

o e criativ

articipação

e no museu

o que o visi

uns context

nceitos e con

o estudo da

gação.

NC
ON

os Associados 

mbito desta inv

os conceito

iatividade q

cidade de se

vo e do pe

são também

u, no contex

tante pode s

tos em que 

ntextos asso

a criatividad

EIT
TEX

à Criatividad

vestigação. 20

os de cria

quer dizer m

entidos e ju

ensamento 

m apresenta

to do espaç

sempre ser p

a criativida

ociados à cr

de especific

TOS
XT

de 

013 © Inês Fe

atividade, p

muita coisa 

ustifica-se a 

crítico no 

ados e discu

ço de media

participante

ade tem sid

riatividade 

amente no 

 

S E
OS

 

rreira 

pensamento

em muitos

abordagem

estudo da

utidos, uma

ação entre o

e. 

do abordada

(Figura 11)

museu, que

 
 

o 

s 

m 

a 

a 

o 

a 

) 

e 



Criatividade nos Museus – Espaços Entre e Elementos de Mediação 

38 
 

3.1. CRIATIVIDADE 

 O termo criatividade apresenta alguns constrangimentos, quando usado em contexto de 

investigação, que foram ponderados neste trabalho. Opta-se, mesmo assim, pelo recurso a este 

conceito, o que se procura justificar.  

 Criatividade “significa coisas diferentes para pessoas diferentes” (Norris & Tisdale, 

2014, p.10) e Hollingsworth (2007, p. 129) refere que este conceito é usado em investigação 

para falar de muitas coisas em muitas áreas – das neurociências à psicologia, da gestão à 

filosofia, das artes às tecnologias. Hollingsworth opta, por isso, por falar de alta 

complexidade cognitiva. Também Ribot (1906) e Gaut (2003) optam, nos seus trabalhos de 

investigação, por um termo alternativo – imaginação criativa – e Robert e Michele Root-

Bernstein (2003) referem-se à imaginação inventiva. 

 Um relatório desenvolvido no Reino Unido (NACCCE, 1999, p. 28) aponta outras 

dificuldades associadas a este conceito: a associação quase imediata que as pessoas fazem da 

palavra criatividade às artes, a natureza complexa da atividade criativa em si e a variedade de 

teorias desenvolvidas para a definir. Pode ainda acrescentar-se o facto da palavra criatividade 

ser usada, por vezes, indiferenciadamente para referir duas grandes tipologias de criatividade, 

a grande e a pequena criatividade, conceitos que se analisam neste capítulo. 

 Embora o conceito criatividade apresente dificuldades pela sua abrangência, 

ambiguidade e pelo frequente uso do conceito em termos genéricos, sem preocupações de 

contextualização em termos de significado, opta-se por o utilizar nesta investigação por várias 

razões. Por um lado a maioria dos investigadores, apesar das dificuldades associadas ao 

conceito, adotam-no na investigação sobre criatividade, nas várias áreas; é este o conceito 

usado em inúmeros estudos sobre as capacidades e feitos criativos, ao longo do séc. XX e 

inícios do séc. XXI, constituíndo por isso o “fio condutor” da vasta bibliografia existente. Por 

outro lado, considera-se que a criação de novos conceitos para contornar as dificuldades 

associadas ao conceito em si não contribui, em termos de comunidade científica e futura 

investigação, para tornar a investigação mais focada, nem contribui para o rigor da 

investigação, pois a panóplia de conceitos alternativos aumenta as dificuldades do rigor 

científico. Considera-se por isso fundamental, para evitar ambiguidades, esclarecer o que se 

entende por criatividade no contexto da investigação em curso, o que se faz neste capítulo. 

Em termos de objeto de estudo construído no contexto desta investigação, recorre-se ainda a 

dois conceitos relacionados com os tipos de pensamento essenciais para a criatividade (C) – 
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que na música Yesterday, de John Lennon e Paul McCarthney é o uso do violoncelo, 

inesperado no tipo de música em causa, que conduz a uma combinação nunca antes feita. Lau 

sugere também que novas ideias são ideias velhas combinadas de novas formas (Lau, 2011, p. 

216) e expõe diversos exemplos: o telefone móvel é semelhante a um de fios, sem fios; o 

smartphone é um telefone móvel, com funções de computador; Einstein relacionou noções 

familiares para os físicos - energia, massa e velocidade – numa nova fórmula. A novidade ou 

originalidade é, assim, fundamental à criatividade, e pode ser individual, relativa ou histórica 

(NACCCE, 1999, p. 32): individual, quando se refere ao caráter original de uma ideia ou 

produto, relativamente aos anteriormente criados pela mesma pessoa; relativa, quando essa 

ideia ou produto é original relativamente às criações dos pares; histórica, quando ninguém 

antes tinha tido semelhante ideia ou produzido trabalho igual. Mas a novidade, por si, não é 

garantia de criatividade. Sternberg e Lubart (1995) defendem que, para a novidade ser 

criativa, tem de ser adequada – servir para alguma coisa, criar valor – e essa ideia é hoje 

largamente aceite. Para estes autores a criatividade é a “capacidade de produzir trabalho que é 

ao mesmo tempo novo (original, inesperado) e apropriado (útil)” (Sternberg & Lubart, 1999, 

p. 3). Lau (2011, p. 216) salienta que a novidade sem adequação pode levar a criações 

desadequadas e, até, perigosas11. Neste trabalho assume-se a necessidade de adequação na 

criatividade, ao defender a abordagem conjunta do PIC e do PC (3.3.1). Lowen (as cited in 

Dickhut, 2003) refere-se à necessidade de adequação quando diz que “criatividade não é 

descobrir algo, mas fazer algo a partir do que se descobriu” e Gaut sublinha o caráter útil e 

adequado da criatividade (Gaut, 2003, p. 7), afirmando que a criatividade tem de ter valor 

considerável. Runco (2007) aponta diversos autores que consideram que a criatividade 

envolve a criação de algo novo e útil, como Anderson (2005), Reynold Bean (1992) e 

Mumford (2003). Sefertzi (2000) reforça que a criatividade tem de ter valor. 

 Considera-se que, além da novidade e adequação, há um terceiro elemento 

indispensável à criatividade – a autoria. Um computador não é criativo, apesar de poder 

programar relações novas e adequadas. Vários autores, como Gartenhaus (1997) e Finnerty 

(2005) referem a importância do eu/criador, na criatividade. Gartenhaus definiu a criatividade 

como uma aptidão para gerar ideias e possibilidades que vão além das funções do hábito e 

opinião e levam à descoberta pessoal, à mudança e a um alto nível de entendimento 

(Gartenhaus, 1997, p. 17, p. 17-18), reforçando que a criatividade pode não ser um produto, 

                                                 
11 Existe na literatura da área vasta investigação sobre distúrbios psíquicos relacionados com pessoas com grandes 
capacidades criativas, mas cujas soluções têm novidade mas não são acompanhadas de adequação. 
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mas uma maneira de pensar, intangível. Sternberg (2006, p. 83, p. 83) sublinha que a 

criatividade é uma capacidade mas também uma decisão e atitude perante a vida, reforçando a 

importância da autoria. Finnerly lembra que a criatividade é uma característica do modo de 

pensar e fazer escolhas (Finnerty, 2005, p. 9). Gaut (2003, p. 270-271) refere-se a estas três 

componentes vitais para a construção da criatividade – novidade, adequação e autoria – 

considerando que a criatividade produz algo original, com valor e que resulta do toque pessoal 

de alguém, e não do acaso. Outros autores (R. Root-Bernstein, 2009) referem a importância 

do “toque pessoal”, definindo criatividade como uma “integração útil de coisas aparentemente 

diferentes”, por criadores treinados em disciplinas distintas que consigam encontrar relações 

frutuosas entre elas. Stokes (2014) refere que uma das marcas da criatividade é a existência de 

um agente, ou seja, o autor. Nesta investigação foca-se a criatividade individual. É possível, 

no entanto, considerar a criatividade de grupo, havendo conceitos e hábitos que resultam da 

criatividade de uma geração, comunidade ou povo. 

 O que é criativo é então novo, adequado e resultado da criação de um ou vários 

indivíduos. Alguns autores referem uma quarta componente12 – a imaginação. Se a 

originalidade implica sempre imaginação, como se verá, então a imaginação é parte integrante 

da novidade e não se vê necessidade de a referir como um quarta componente da criatividade. 

 Como se referiu, Hollingsworth (2007, p. 133) refere-se à alta complexidade cognitiva 

para falar de criatividade. Também Csikszentmihalvi (1994, p. 157-158) relaciona 

criatividade com complexidade. Para este autor, complexidade é o princípio central da 

evolução e resulta de duas forças complementares: a diferenciação, que orienta para aprender 

algo novo, e a integração, que adiciona significado à experiência. Pode dizer-se que a 

diferenciação traz novidade e a integração traz adequação. A evolução é uma história de 

complexificação da matéria viva, movida pela busca do novo e adequado (ibid.). 

 A criatividade pode relacionar-se com um produto, processo, modo de fazer ou 

interpretar (Heerwagen, 2006, What is Creativity Section, para. 3). Esta investigação foca a 

criatividade do processo e não do produto. Considera-se que a criatividade gera mudança – no 

modo de ser, estar, ver, ou num produto – e nem sempre está orientada para um fim. Ao longo 

desta investigação entende-se então criatividade como uma capacidade de gerar algo novo e 

adequado, capacidade essa altamente dependente da atitude e decisão dos intervenientes, que 

opera mudança na pessoa, no processo, no contexto envolvente ou num produto. 
                                                 
12 O National Advisory Commmittee on Creative and Cultural Education (NACCCE) publicou em 1999 um 
relatório que refere que a criatividade é imaginativa (envolve a imaginação); intencional (imaginação em ação, 
não fruto do acaso); original (mesmo que em relação com trabalho prévio); e aplicável (tem valor). 
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 É comum os conceitos imaginação e criatividade serem usados indiferenciadamente e 

vários autores estudaram-nos comparativamente (Beaney, 2005; Gaut, 2003; Greene, 1998). 

A imaginação é uma componente indispensável à criatividade e indissociável do pensamento 

criativo. O pensamento criativo é sempre um pensamento imaginativo (Greene, 1998). Gaut 

considera a imaginação o veículo ou fonte da criatividade ativa (Gaut, 2003, p. 279), que está 

no coração da aprendizagem, possibilitando a uma pessoa ver e pensar de novos modos. A 

imaginação permite, por isso, “olhar por detrás das coisas que existem e perceber novas 

possibilidades de visão, novas extensões da consciência” (Greene, 1998, p. 47, as cited in 

Bedford, 2004, p. 6). 

 Vários autores referem a criatividade presente na resolução de problemas e criação de 

produtos criativos. Nesta investigação foca-se a criatividade associada à mudança no modo de 

ver, fazer, estar e não necessariamente à resolução de problemas, nem orientada para um fim. 

Considera-se que o pensamento imaginativo e criativo é uma capacidade que todos têm e se 

treina, para relacionar coisas e ideias aparentemente não relacionadas, ou relacionar de novas 

formas o que já existe, gerando mudança. A mudança pode acontecer em novas conexões ou 

novos modos de ver, ouvir, pensar, estar. Para que o PIC gere criatividade é necessário, como 

se fundamentará, que haja conhecimento, motivação e pensamento crítico. 

3.1.2. Tipologias de Criatividade 

 O termo criatividade apresenta a dificuldade de ter significados diferentes em diferentes 

contextos. É importante por isso definir as tipologias de criatividade e posicionar a 

investigação em curso relativamente a essas tipologias. Embora existam diferentes tipologias, 

todas implicam novidade, adequação e autoria ( Figura 12, p. 39). 

 Diversos investigadores distinguem criatividade grande ou radical de criatividade 

pequena ou de todos os dias. A criatividade grande, dos feitos e descobertas (Hollingswirth, 

2007, p. 133) que mudam o mundo associa-se a uns poucos seres humanos geniais. A 

criatividade pequena é acessível e “importante para todos” (Cropley, 1992, p. 10) e pode 

exercitar-se13 (Larrosa, 2015). Estes dois níveis de criatividade são definidos por diferentes 

autores através de diferentes conceitos. Boden (1998, p. 16) refere-se à criatividade 

psicológica e histórica, Daley (2005, p. 23-24) à criatividade especial e à criatividade auto-

realizada, Gauntlett (2007, p. 18-19) à criatividade de alto nível e à criatividade enquanto 

lugar-comum. Strokes (2014) usa os termos criatividade radical e de todos os dias, Meyer 

                                                 
13 Larrosa opta por se deslocar do termo experiência para o termo exercício. Exercício tem a ver com preparação e nasce do 
latim, referindo-se à preparação da atenção, pelos atletas e soldados, para o combate. 
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(1999, as cited  in Villalba, 2008, p. 15) refere-se à criatividade pessoal e à social e Richard 

(1999, as cited in Villalba, 2008, p. 14) fala de criatividade de nível eminente, relacionada 

com descobertas de importância relevante para a sociedade. Alguns autores falam ainda da 

criatividade de elite relacionada com talentos invulgares – e da criatividade democrática – 

segundo a qual todas as pessoas são capazes de feitos criativos em alguma área (Apêndice D). 

Existem então duas tipologias de criatividade, que se referem nesta tese como criatividade 

radical e criatividade de todos os dias, ambas baseadas nos princípios de novidade, 

adequação e autoria. No âmbito desta investigação o foco é a criatividade de todos os dias, 

sobre a qual há um forte consenso, a nível de investigação, de que é acessível a todas as 

pessoas e campos de ação e que se pode [e tem de] teinar (Norris & Tisdale, 2014, p.20). A 

perspetiva que se irá discutir é se num museu a criatividade do visitante pode ser potenciada – 

no modo de ver e pensar e na forma de se relacionar e participar numa exposição. Como 

refere Daley, 

Se você não regar as suas plantas domésticas, elas vão murchar e tornar-se uma versão 
castanha e ressequida da sua forma anterior. Se você não fizer exercício, os seus músculos vão 
atrofiar. Se você não cuidar da sua criatividade, a declaração tantas vezes repetida “ eu não sou 
criativo” torna-se verdade. Para muitos adultos, a criatividade é uma capacidade que eles têm 
dificuldade em reconhecer em si próprios. No entanto, todo o ser humano nasce com a 
capacidade de ser criativo. É o que escolhemos fazer com esta capacidade que determina o 
quão criativos iremos ser (Daley, 2005, p. 23). 

 Uma segunda forma de classificar a criatividade é relativamente ao tipo de pensamento 

que envolve – flexível, fluente, original ou elaborativo. Torrance(1974) e Guilford (1987) 

concluíram, nos seus estudos, que pensadores criativos geram pensamentos e ideias através de 

quatro modos de pensar, que atuam independentemente ou em combinação e representam 

categorias convenientes para compreender o pensamento criativo (Gartenhaus, 1997, p. 

23, p. 23). O pensador fluente produz grandes quantidades de possibilidades e ideias. O 

flexível desenvolve uma grande variedade de perspetivas. O pensador original produz o 

invulgar e dá respostas altamente personalizadas. O pensador elaborativo tem aptidão para 

desenvolver e embelezar ideias (ibid.) e fascina-se com os detalhes e texturas ( Figura 13, p. 

44). Embora os modos de pensar criativamente apontados por Torrance e Guilford funcionem 

conjugadamente, muitas pessoas têm um modo de pensar mais pronunciado – enorme 

capacidade de pensar em alternativas, de pensar fora da caixa, de ter muitas ideias ou de ver 

em detalhe. Os quatro tipos de pensamento criativo intervêm no processo de exploração de 

objetos numa exposição, fenómeno analisado em detalhe por Gartenhaus (1997). 
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Figura 13 – Quatro Modos de Pensar Criativamente 

Esquema-síntese construído a partir de J. P. Torrence e Ellis P. Guilford. 2012 © Inês Ferreira 

 Por fim, uma outra forma de classificar a criatividade é quanto à área de intervenção. 

Mel Rhodes no artigo seminal de 1961 “Uma análise da criatividade” procurou a definição da 

criatividade. Partiu da compilação de mais de 40 definições e acabou por revelar quatro 

caminhos para a criatividade – os 4 Ps da criatividade – pessoa, processo, pressão 

(envolvimento) e produto (Daley, 2005, p.24). Pessoa, diz respeito às capacidades e 

motivações que levam a ser criativo; processo é o caminho para ser criativo que, segundo 

Rhodes, pode ser ensinado; pressão é o envolvimento exterior, positivo ou negativo; e 

produto é o resultado tangível que resulta da pessoa, processo e pressão. O contexto criado 

por Rothes tornou-se a base para a educação e investigação em criatividade. 

 Runco (2007, as cited in Villalba, 2008, p. 16) adicionou novas aproximações, 

sugerindo outros Ps: lugar (place), reforçando a importância do lugar enquanto contexto; 

persuasão, focando o modo como a criatividade muda a forma de pensar; e potencial, 

enfatizando as capacidades criativas potenciais, nem sempre usadas. O contexto criado por 

Rothes serve para analisar a criatividade em qualquer sistema, podendo usar-se num museu 

para abordar a criatividade sob o ponto de vista da pessoa, dos processos, dos produtos e dos 

contextos. 

 Por fim, o trabalho pioneiro do Centro Internacional de Estudos em Criatividade do 

Buffalo State College, ao longo de mais de trinta anos, tem vindo a confirmar que a 

criatividade se ensina, aprende, e quem aprende os seus princípios e ferramentas continua a 

aplicá-los à sua vida pessoal e profissional, passadas décadas (Daley, 2005). 

3.1.3. Processo Criativo e Modelos de Criatividade  

 Ao longo do séc. XX e início do séc. XXI foram surgindo diferentes modelos da 

criatividade. Apresentam-se aqui alguns dos mais relevantes para esta investigação (ver 
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também Apêndice E) e, a partir da análise crítica dos mesmos, sugere-se um modelo integrado 

que abarca elementos dos diversos modelos analisados. 

 Graham Wallas (1926) apresenta um dos primeiros modelos da criatividade, no qual o 

processo criativo integra quatro fases que se relacionam e podem sobrepor no tempo (Buss, 

2011, p. 18): preparação, incubação, iluminação e verificação. Apesar de antigo, este modelo 

continua a ser útil ao entendimento do processo criativo e ajuda a ver o momento de 

iluminação como fruto de uma fase de incubação que pode ser longa. Com base no modelo de 

Wallas surgiram outros modelos, como o Ciclo da Criatividade Dirigida (Buss, 2011, p. 19) 

cuja novidade em relação ao anterior é o fato de ver o processo criativo de forma cíclica. Um 

modelo mais recente e que trouxe novidade relativamente às componentes centrais da 

criatividade é o de Teresa Amabile. Segundo Amabile, para que haja criatividade é necessária 

a confluência de conhecimento, pensamento criativo e motivação (Amabile, 1998, p. 79). O 

conhecimento – técnico, procedimental, intelectual – corresponde ao que uma pessoa sabe, 

adquirido pela educação, experiência ou interação. Efetivamente, “geramos mais e melhores 

ideias quando conhecemos mais profundamente a área na qual estamos a tentar resolver um 

problema” (Norris & Tisdale, 2014, p. 28) e “quanto mais informação nova se tem, mais fácil 

é ser criativo” (Norris & Tisdale, 2014, p. 32). A segunda componente, o pensamento criativo, 

determina o quão flexível e imaginativamente as pessoas abordam os problemas – se as 

soluções que encontram superam o status quo e se elas próprias são perseverantes na busca da 

resolução dos problemas. A sua importância no processo da criação está presente na 

expressão conhecida de Einstein – “O conhecimento permite-nos ir de A para B mas a 

imaginação permite-nos ir a qualquer lado”14 (Calaprice, 2005, as cited in Fiolhais, 2008). A 

terceira componente, a motivação, determina o que uma pessoa realmente faz. O 

conhecimento e pensamento criativo são recursos naturais, que podem ser desenvolvidos, mas 

sem motivação, podem não chegar a ser utilizados. A motivação pode ser extrínseca ou 

intrínseca. O modelo de Amabile, pensado para o mundo empresarial (Buss, 2011, p. 21), é 

útil também noutros contextos. É simples e analisa a criatividade de forma sistémica, não 

integrando, no entanto, de forma explícita, uma componente que nesta investigação se 

considera central – o PC. 

 Um outro modelo, proposto por Duch (2007, p. 9), define três componentes para que 

haja criatividade: um espaço neural rico, que corresponde ao conhecimento enunciado por 

                                                 
14 A citação de Einstein, feita por Carlos Fiolhais é retirada do livro de Alice Calaprice “The New Quotable Einstein”, da 
Princeton University Press, 2005.  
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Amabile; imaginação, que corresponde ao que Amabile chama de pensamento criativo; e um 

“sistema de filtragem”, que corresponde ao pensamento crítico. Ou seja, a criatividade requer 

conhecimento do domínio, imaginação, mas também capacidade de filtrar os resultados 

interessantes. As analogias sugeridas por Duch entre espaço neural e conhecimento, sistema 

de filtragem e pensamento crítico, são interessantes, no entanto este modelo não dá relevo a 

uma componente fundamental no processo criativo – a motivação. 

 Um outro modelo de criatividade é proposto por Csikszentmihalvi (2004). Esse modelo 

(Buss, 2011, p. 22) propõe que a criatividade resulta da interação entre um domínio, um 

campo de especialidade e um indivíduo. O domínio são as regras simbólicas e procedimentos 

de uma cultura. O campo de especialidade é a sociedade que reconhece e valida a inovação, 

determina se uma ideia é boa e encoraja ou não a novidade. O indivíduo, com o seu 

background pessoal é o autor do processo criativo. Csikszentmihalvi considera que todos os 

indivíduos nascem com uma tendência conservadora – instinto de autopreservação – e outra 

expansiva, para explorar o risco e a novidade. Todos têm ambas as tendências, mas a primeira 

não precisa de ser encorajada enquanto a segunda, se o não for, morre. Este modelo enriquece 

a abordagem do processo criativo do indivíduo, aumentando o entendimento de contextos 

espaciais e temporais propícios à criatividade. Os estudos de Csilkszentmihalvi, ao apontarem 

a existência duma tendência conservadora e outra de risco em todos os indivíduos, trouxe 

contributos para o entendimento prático de como se pode treinar a criatividade. 

 Um outro modelo, desenvolvido por Turner (2000, p. 14-16) juntamente com Gilles – 

teoria de integração concetual – considera existirem espaços mentais diferentes: O espaço 

inicial, ponto de partida que corresponde ao conhecimento; o espaço integrante, resultante da 

ação do pensamento criativo no espaço inicial; a projeção seletiva da estrutura dos espaços 

iniciais sobre o espaço integrante, que corresponde à intervenção do pensamento crítico, para 

selecionar; e o desenvolvimento de uma nova estrutura emergente no espaço integrante, 

resultante da motivação, que funciona como propulsionador. Considera-se que o maior 

contributo deste modelo para o estudo do processo criativo é a visão espacial que propõe e o 

conceito de espaço integrante que, de alguma forma, corresponde ao que se chama espaço 

entre, analisado em maior detalhe à frente. 

 Uma outra aproximação por confluência, de Sternberg e Lubart, é a teoria da 

criatividade do investimento, que refere diversos elementos cognitivos e da personalidade que 

convergem para uma pessoa ser criativa: conectar ideias, ter flexibilidade, ver similidades e 
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variadas (Tenreiro-Vieira & Vieira, 2000, p. 25). Outra dificuldade é o fato de se usarem 

indiferenciadamente conceitos como pensamento crítico, raciocínio, resolução de problemas, 

metacognição ou capacidades cognitivas (ibid.). Uma metáfora apresentada por Paul e Elder 

(2002, Become a Critic of Your Own Thinking Section) mostra o essencial neste conceito: o 

pensamento crítico ajuda-nos a ver com novos olhos – não é o pensamento “natural”, o 

primeiro olhar pois, como humanos, pensa-se num primeiro nível de modo espontâneo e não 

refletido. O pensamento crítico é um segundo olhar sobre as coisas, um segundo pensamento, 

um pensamento sobre o próprio pensamento – parte do primeiro nível, analisa-o, avalia-o e 

reestrutura-o (ibid.). Um aspeto focado por muitos autores é o facto do PC ser útil em 

qualquer área de atuação – pessoal, profissional, pequenas ou grandes decisões. As 

capacidades de PC são fundamentais em qualquer área onde uma pessoa tenha de comunicar, 

tomar decisões, analisar e resolver problemas (Lau, 2011; Tenreiro-Vieira & Vieira, 2000), 

tornando cada pessoa um melhor pensador em todos os aspetos da vida (Paul & Elder, 2002, 

How Skilled is your Thinking (Right Now) Section, para. 1).  

 Outro aspeto defendido por muitos autores é que o cultivo das capacidades de PC passa 

pela educação – formal e informal – e pelo treino (Lau, 2011; Paul & Elder, 2002). Tal como 

ninguém se torna um bom músico sem exercitar, também ninguém se torna um pensador 

crítico sem exercitar o pensamento (Paul & Elder, 2002, Good Thinking is as Easy as Bad 

Thinking Section, para. 2). Há, no entanto, posições distintas sobre o modo de ensinar esta 

capacidade. Para alguns, deve ser ensinada como uma disciplina separada, num contexto 

específico, permitindo focar inteiramente a atenção dos aprendizes nessa capacidade. Para 

outros (as cited in Tenreiro-Vieira & Vieira, 2000, p. 31-32) o ensino do PC deve ser 

infundido nos conteúdos das diversas disciplinas, contribuíndo para o desenvolvimento do 

pensamento mas também para a compreensão de conhecimentos científicos. Apesar de alguns 

autores considerarem estas abordagens irreconciliáveis, outros consideram-nas 

complementares (ibid.), posição que se partilha.  

 O pensamento crítico é uma capacidade que exige três condições para se desenvolver: 

teoria e aprendizagem, prática deliberada, e atitudes corretas (Lau, 2011, p.1). Para Lau o PC 

é claro e racional, preciso e sistemático, seguindo regras do pensamento lógico e científico. É 

o tipo de pensamento que se usa para avaliar e melhorar as ideias assim como para a 

autoavaliação e transformação. Lau considera que o PC é a base da ciência e da democracia – 

a ciência requer racionalidade e a democracia progressiva requer cidadãos que pensem 

objetivamente sobre questões sociais e políticas, sem preconceitos (ibid.).  Para Halpern 



Cap. 3 CONCEITOS E CONTEXTOS 

51 
 

(1996, p. 1-39) o PC relaciona-se com o uso racional e intencional das capacidades cognitivas 

que aumentam a probabilidade de obter resultados desejáveis. É uma capacidade orientada 

para a resolução de problemas ou tomada de decisão, que envolve avaliação. Se a abordagem 

de Lau é focada no uso do PC como um meio para se ser melhor cidadão ou pessoa, a 

abordagem de Halpern foca-se mais no uso do PC orientado para um fim. Lau está mais 

centrado no processo em si e Halpern no resultado. Outros autores reforçam a necessidade do 

uso do PC ser intencional e sistemático. Paul e Elder (2002) salientam que o PC é intencional 

e exige do pensador critérios e normas intelectuais – de clareza, precisão e relevância – de 

modo sistemático. 

 Pode considerar-se que as caraterísticas-chave do PC são então a análise racional, a 

avaliação e a reflexão. Alguns autores referem que o PC é centrado na análise e avaliação de 

argumentos (Beyer, 1988; Preisseisen, 1987; Swartz & Perkins, 1990), outros acrescentam 

uma visão contextual (Ennis, 1985, p. 46), salientando a importância da relação com as 

pessoas. Para Ennis, o PC refere-se a uma atividade do pensamento, prática e reflexiva, cuja 

meta é uma crença ou ação sensata. É uma forma de pensamento racional, reflexiva e focada 

na decisão, que implica avaliação e ocorre dentro de um contexto de resolução de problemas e 

muitas vezes de interação com pessoas. Lau (2011, p. 201) considera que um pensador crítico 

tem determinadas capacidades: compreender conexões lógicas e formular ideias sucintas; 

identificar, construir e avaliar argumentos; avaliar os pós e contras de uma decisão; avaliar a 

evidência a favor e contra; detetar inconsistências e erros comuns de raciocínio; analisar 

problemas sistematicamente; identificar a relevância e importância das ideias; justificar a 

crença e valor de si; refletir e avaliar as capacidades de pensamento de cada um. Para verificar 

se uma decisão tomada é boa, Lau propõe que o indivíduo se foque no processo de decisão e 

não no resultado. 

 No contexto desta investigação considera-se então que o PC é uma capacidade cognitiva 

que todos têm, aplicável e útil em qualquer área – profissional ou pessoal – e que se pode 

aprender e treinar (Figura 17, p. 52). É caracterizado pela análise racional, reflexão e 

avaliação e exige conhecimento, prática e atitudes corretas. É intencional e focado na tomada 

de decisão e resolução de problemas, com vista a melhorar as escolhas e decisões. Na 

investigação em curso pretende-se discutir como é que esta capacidade contribui, juntamente 

com o PIC, para o visitante num museu se relacionar de forma criativa com as exposições. 
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3.2.3. Pensamento Crítico – Componentes Associados 

 O PC envolve capacidades e disposições para atuar de maneira crítica. Diferentes 

autores apresentam diferentes capacidades e disposições associadas ao PC, não havendo 

acordo entre todos. Lau (2011, p. 3-4) por exemplo, considera que o PC exige aprendizagem, 

prática e adoção de atitudes certas. O conhecimento teórico a aprender, para Lau, situa-se em 

cinco áreas (Tabela 1, p. 53), ou seja, quanto melhor a informação, mais e melhores escolhas é 

possível fazer. Para além do conhecimento teórico, Lau reforça a importância da prática 

intensa e estruturada e de determinadas atitudes, como a independência do pensamento, a 

abertura da mente e a imparcialidade e atitude analítica (ibid., p. 8). 

 

CONHECIMENTO TEÓRICO   EXEMPLO DE APLICAÇÕES 

1. Análise de Significado  Explicar clara e sistematicamente as ideias 

2. Lógica  Analisar e avaliar argumentos 

3. Métodos Científicos  Usar dados empíricos para testar uma teoria 

4. Decisões e Valores  Refletir criticamente antes de tomar uma decisão racional 

5. Deteção de Erros e Preconceitos  Detetar enganos de raciocínio que causam equívocos 

Tabela 1 – Relação entre Áreas do Conhecimento e Aplicações do Pensamento Critico 

Áreas teóricas a aprender para desenvolver o pensamento crítico, segundo Lau (2011). 2013 © Inês Ferreira 

 Alguns autores (Tenreiro-Vieira & Vieira, 2000, p. 30) analisam comparativamente as 

capacidades e disposições associadas ao PC para identificar as que figuram mais 

frequentemente nas aproximações ao conceito. Dessa análise concluem que as capacidades 

que figuram com mais frequência são a identificação de assunções, pelo próprio ou por 

outros; a clarificação e focagem de questões relevantes, inferências, deduções, induções, 

avaliação ou ajuizamento da credibilidade de uma fonte. A análise comparativa das 

disposições associadas ao pensamento crítico não é tão confluente, segundo os mesmos 

autores, podendo no entanto apontar-se algumas das mais mencionadas: abertura de espírito e 

respeito pelo outro, imparcialidade, suspensão da emissão de juízo quando a evidência não o 

suporta, e questionamento dos pontos de vista pessoais. 

 Um conceito relevante associado ao PC é o de transferência (Tenreiro-Vieira & Vieira, 

2000, p. 33), que consiste na possibilidade de transferir o PC de um tópico para outro, o que 

não é automático, mas ensina-se. No sistema de ensino a transferência pode ser treinada, 

demonstrando o modo como as capacidades de PC podem ser usadas em várias situações, 

modelando o uso dessas capacidades, diversificando situações reais ou atividades com base 
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nas quais se apela ao PC (ibid.). O conceito de transferência é relevante nos museus por 

possibilitar que o desenvolvimento do PC perante uma obra de arte ou exposição possa ser 

transferido para a relação com outros objetos e contextos. 

3.3. PENSAMENTO IMAGINATIVO E CRIATIVO E PENSAMENTO CRÍTICO 

 A criatividade exige pensamento imaginativo e criativo e pensamento crítico. Neste 

subcapítulo analisa-se a forma como estes conceitos funcionam em complementariedade, 

fazendo um paralelo com outros conceitos associados. 

3.3.1. Conceitos Complementares – uma Abordagem Conjunta 

 No início do séc. XXI a literatura sobre criatividade é vasta e são inúmeros os cursos, 

ações de formação e conferências que abordam o tema. É também grande a preocupação, 

perante as mudanças que se vivem (ver 2.1.1), em desenvolver as capacidades críticas do 

indivíduo, passando o pensamento crítico a integrar formações e bibliografia das mais 

diversas áreas de estudo. A maior parte das abordagens, no entanto, discute os conceitos de 

criatividade e pensamento crítico separadamente. No contexto desta investigação defende-se 

uma abordagem conjunta e articulada (Figura 18, p. 55). 

 O PC e o PIC, ambos importantes na resolução de problemas, são interdependentes 

(Lau, 2011). Quando o PC atua, recorre ao PIC para arranjar argumentos, explicações e 

alternativas. Quando o PIC atua, recorre ao PC para avaliar o resultado do processo criativo e 

selecionar e desenvolver novas ideias a partir desse resultado. Lau defende que é preciso 

criatividade para resolver problemas e gerar novas ideias, mas é necessário pensamento crítico 

para as avaliar, selecionar e melhorar. Neste estudo assume-se a visão de complementaridade 

dos conceitos defendida por Lau. 

 Para Ennis (1985, p. 45) a ausência das dimensões de avaliação e reflexão no PIC 

abstém-no de poder conduzir com autoridade à validade da sua própria produção intelectual. 

 O PIC nunca é assim suficiente para decidir que resultados aceitar e requer o PC para 

avaliar antes dos resultados serem aceites. Por sua vez o PC, focado na resolução de 

problemas e tomada de decisões, requer o PIC para encontrar respostas para os problemas 

com os quais se confronta (Tenreiro-Vieira & Vieira, 2000, p. 28). 

Ser criativo implica criar ideias novas e úteis e, por isso, o PC é necessário para analisar as 

ideias e selecionar as que são úteis, filtrar as ideias realmente criativas e adequadas (Lau, 

2011, p. 217). É por isso essencial “encontrar o balanço certo entre o pensamento imaginativo 
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uma pessoa, pessoal ou profissional, em qualquer situação ou contexto. Enquanto capacidades 

a desenvolver, ambas exigem conhecimento, prática e atitudes corretas. Ambas são 

ferramentas essenciais para a adaptação à mudança, melhoria da qualidade de vida e sucesso 

pessoal e profissional. Pode assim concluir-se que a criatividade é fruto do PIC mas também 

do PC. Sem PIC não há criatividade; sem PC poderá haver ideias criativas mas que, por não 

serem adequadas ou adaptadas, poderão não conduzir à criatividade.  

3.3.2. Outras Dicotomias Complementares Associadas 

 Diversos autores recorrem a conceitos dicotómicos associados à dicotomia PIC| PC 

(Apêndice F). Gartenhaus (1997, p. 14-15) recorre aos conceitos de pensamento divergente e 

convergente ao falar de criatividade. Autores ligados à psicologia analisam as questões da 

criatividade a partir da dicotomia inteligência| bom senso, outros autores, que estudam a 

criatividade numa perspetiva ligada às neurociências, recorrem à dicotomia hemisfério 

esquerdo| direito do cérebro. De Bono cria o conceito de pensamento lateral (PL), em 

oposição ao pensamento vertical (PV) (De Bono, 1990). Nesta investigação abordam-se estas 

dicotomias, uma vez que todas se sobrepõem à dicotomia PIC| PC. O que as diferencia é, por 

vezes, a perspetiva do olhar – da psicologia ou neurociências, por exemplo – ou do enfoque – 

questões de investigação em causa. Considera-se que a abordagem das várias dicotomias 

contribui para um melhor entendimento da complexidade do sistema criativo.  

 A primeira dicotomia que se aborda é entre pensamento divergente e convergente. A 

criatividade resulta da ação, em tempos distintos, do pensamento divergente e convergente. A 

geração de ideias e conceitos criativos decorre de um processo de divergência seguido de um 

de convergência e por fim da tomada de decisão. O pensamento divergente é a fonte da 

criatividade (Gartenhaus, 1997, p. 15, p. 15), o primeiro passo para desenvolver novas ideias e 

gerar alternativas. Mas é necessário que a divergência dê lugar à convergência para que, após 

a geração de ideias criativas, haja uma seleção e verificação da sua aplicabilidade.  

 Outra dicotomia que se aborda é entre inteligência e bom senso. Alguns autores, como 

Sternberg (2001), sugerem que, no processo criativo, há uma relação entre ambos. A 

inteligência gera novas ideias e analisa-as criticamente, mas tem de haver bom senso para que 

a criatividade aconteça: o bom senso traz equilíbrio entre a criatividade e a inteligência, 

submetendo as ideias novas de acordo com a sua oportunidade e adequação.  

 Muitos autores partem da dicotomia hemisfério direito | esquerdo do cérebro (HD/HE) 

para explicar o funcionamento da criatividade. O cérebro humano tem uma topografia 

simétrica e simples, mas uma composição complexíssima – numa pessoa normal é composto 
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por cerca de 100 biliões de células, cada uma por sua vez ligada a uma quantidade de outras 

células que pode ir até dez mil (Pink, 2006, p. 19-41). Pink (2006, p. 36) considera que, após 

várias décadas de investigação, podem sintetizar-se as diferenças entre o HE e o HD da 

seguinte forma: o HE controla o lado direito do corpo e o HD controla o lado esquerdo; o HE 

é sequencial, o HD é simultâneo; o HE é especializado no texto, o HD é especializado no 

contexto; o HE analisa e vê detalhes, o HD sintetiza e vê a imagem inteira. O HE converge 

para uma resposta única enquanto o HD expande numa visão de conjunto; o HE centra-se nas 

categorias, o HD nas relações. Os dois hemisférios funcionam assim de forma concertada, 

como partes distintas de uma mesma orquestra, que constroem a sonoridade tocando juntas.  

 Em 1969 De Bono escreveu “The Mecanism of Mind”, um livro que descreve como as 

redes nervosas do cérebro permitem que a informação se organize em sequências ou 

padrões15. Para De Bono a criatividade não é um processo natural (De Bono, 1995, p. 14). O 

funcionamento natural do cérebro estabelece padrões e segue caminhos conhecidos. O lado 

esquerdo do cérebro, racional e lógico, segue padrões e faz juízos. A criatividade vai contra 

esse processo natural de busca de padrões e, por isso, os juízos são considerados como o 

maior inimigo da criatividade pois, para criar novas relações e reestruturar padrões, é preciso 

evitar o juízo: a criatividade tem a ver com mudança de percepções e conceitos e o juízo 

impede estar-se aberto a essas mudanças. O HD do cérebro é “mais inocente”, “não aprendeu 

como é que as coisas devem ser”, por isso tende a desenhar as coisas como são, e não “como 

sabemos que elas são” (De Bono, 1995, p. 3). Embora De Bono parta da dicotomia HE/HD do 

cérebro, chega a uma nova dicotomia – PV|PL – para explicar o funcionamento da 

criatividade. Segundo De Bono (1990, p. 29-34) o PL relaciona-se com a geração de novas 

ideias e surge em contraponto ao PV, a que se dá mais ênfase na escola e constitui o modo 

tradicional de pensar. O PV é analítico, seletivo, sequencial, seguindo os padrões mais 

prováveis, enquanto o PL é provocativo, generativo, pode dar saltos e explorar padrões menos 

prováveis.  

 De acordo com De Bono (1990), o PL não é um ataque ao PV, mas um método de o 

tornar mais efetivo. Devido ao modo como funciona a mente, não se consegue tirar o melhor 

proveito da nova informação, a não ser que se tenham meios de reestruturar tais padrões 

(perceção) e criar novos padrões (criatividade). A teoria da repadronização da informação 

reforça a ideia que se defende nesta investigação de que a criatividade é uma capacidade que 

se desenvolve, exigindo prática e instrumentos adequados, e que qualquer um pode exercitar-

                                                 
15 Ideias fundamentais para o desenvolvimento posterior da neuro-computação e das máquinas em rede. 
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 Nesta investigação adota-se a perspetiva de medição de Latour (1993). Latour 

desenvolveu a sociologia das associações, teoria na qual o conceito de mediação é central. 

Segundo essa teoria os objetos são mediadores entre entidades que, de outra forma, estariam 

separadas mas, simultaneamente, transformam essa ligação. Mediar é, assim, associar e 

transformar. Quando Latour desenvolveu a Teoria Ator Rede (ANT), com Law e Callon, 

também chamada de Sociologia da Interpretação (Latour, 2005, p. 106), renovou o conceito 

de mediação, considerando-a não como simples transporte de significados inalterados por um 

intermediário mudo e passivo, mas como construção de relações, integrando um aspeto 

transformativo. Mediar é, assim, associar e simultaneamente interpretar, pelo que “ o 

significado não é simplesmente transportado pelo mediador, mas é em parte constituído, 

movido, recreado, modificado” (Latour, 2005, p. 39). Mediação implica a existência de 

agentes mediadores. Latour distingue entre intermediários e mediadores. Ver um objeto como 

intermediário “significa não questionar o que o objeto faz” (Pierroux, 2007, p. 100), ou seja, 

ser intermediário é transportar lealmente ações e significados. Por outro lado, ver o objeto 

como mediador “é questionar o que o objeto faz” (ibid.), o mediador não se limita a transmitir 

informação, transforma aquilo que é mediado. Olhar os objetos como mediadores é “focar no 

modo como eles transformam, interpretam, modificam, distorcem a ação e significado” que 

co-constituem (Latour, 2005, p. 39). O mediador muda o que medeia, pelo que ver os objetos 

como mediadores implica considerar o que eles fazem, como constroem, transformam e 

formam relações. 

 Num museu a relação do visitante com os objetos pode ser mediada e a mediação, que 

será discutida em detalhe nesta investigação, pode transformar essa relação (Pierroux, 2007). 

3.4.2. Participação e Experiência Participativa 

 Uma experiência é participativa se é “expressiva de qualquer forma, quer resulte ou não 

na geração de conteúdos” (Alan S. Brown & Novak-Leonard, 2011, p. 5). A expressão nasce 

do interior para fora e, nesse sentido, a experiência participativa, sendo expressiva, exige um 

envolvimento do Eu de cada um. Não tem que resultar num produto palpável nem ser 

estritamente sensorial. É certo que a linguagem contemporânea de marketing atribui muita 

ênfase à experiência sensorial e pouca à introspeção reflexiva sobre a experiência em si, uma 

visão redutora da experiência de participação (Kotler, 2003, p. 4-5). O indivíduo pode 

participar de uma experiência a diferentes níveis, mais ou menos ativos, mas todos 

participativos, desde que expressivos e envolvendo o Eu. O relatório de um estudo promovido 

pela Wallace Foundation em 2004 (Alan S.  Brown, 2004) sugere cinco modos de participar 
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nas artes que se considera criarem um contexto adequado à discussão sobre participação: 

participação inventiva, que envolve a mente, o corpo e o espírito e acontece quando a 

mediação convida o indivíduo a criar; participação interpretativa, que acontece quando a 

mediação convida a interpretar; participação curatorial, que acontece quando a mediação 

desafia o indivíduo a selecionar e organizar; participação observacional, que ocorre quando a 

mediação convida a observar e comentar algum objeto ou acontecimento; por fim, a 

participação ambiental, que envolve a experiência do contacto com objetos selecionados pelo 

indivíduo, e acontece à medida que o visitante se cruza com objetos ou acontecimentos (Alan 

S.  Brown, 2004, p. 12). A experiência de participação é, assim, aberta a muitas formas de 

estar, ver e experimentar, mais ou menos ativas, sensoriais ou cognitivas. É aberta à 

construção colaborativa, a diferentes formas de participar e partilhar, valorizando o contributo 

do indivíduo para a construção de significados. Neste contexto discutir-se-á como é que a 

experiência de visita a um museu pode ser uma experiência participativa. 

3.4.3. Espaço Entre 

 O espaço entre (Latimer & Skeggs, 2011, p. 394) é o espaço entre diferentes 

perspetivas, entre eventos e práticas materiais e discursivas, espaço esse potencialmente 

transformativo, sendo a imaginação o recurso (ou veículo) para que essa transformação 

aconteça. Considera-se neste contexto que o conceito de espaço entre16 pode integrar uma 

vertente espacial mas também uma temporal. Para haver criação é necessário haver espaço e 

tempo entre (Foucault, 2000). Fernandez fala do espaço inbetween ou espaço “no meio” como 

um lugar para pensar, interagir, centro de vibrações ou espaço em branco, por isso, da criação 

(Hernandez, 2012). Norris e Tisdale (2014, p. 40-41) referem que este espaço corresponde à 

fase de incubação, no modelo de Wallas (ver 3.1.3, p. 44). É o espaço onde o PC e o PIC 

atuam: o PIC cria analogias e relações no espaço entre e o PC seleciona e avalia entre as 

analogias e relações que o PIC construiu. 

3.5. DOS CONCEITOS AOS CONTEXTOS 

 Na primeira parte deste capítulo fundamenta-se a opção pelo conceito de criatividade, 

apesar dos constrangimentos associados. Justifica-se uma abordagem da criatividade, 

integrando PC e PIC e posiciona-se esta investigação no âmbito da criatividade de todos os 

dias. Analisam-se outros conceitos associados à criatividade e define-se mediação, 
                                                 
16 O termo espaço entre é usado para referir o que, em inglês é denominado por space inbetween. 
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participação e espaço entre, termos fundamentais para enquadrar a criatividade no museu. 

Definidos os conceitos, pretende-se agora analisar e discutir os contextos em que a 

criatividade tem sido abordada, como campo de investigação. A criatividade foi sendo 

explicada, ao longo dos tempos, por diversos mecanismos e processos. Tal como outros 

fenómenos, começou por ser entendida com recurso às forças divinas e foram necessários 

milhares de anos para que entrasse, lentamente, no domínio do científico. Apresenta-se o 

percurso através do qual a criatividade entrou no domínio científico e os contextos em que é 

estudada enquanto campo de investigação. Os conceitos e contextos associados à criatividade 

criam o enquadramento necessário ao estudo da criatividade nos museus. 

3.5.1. Os Contextos Originais da Criatividade 

 A criatividade “tem acompanhado o ser humano nas suas buscas, realizações e 

questionamentos, desde a sua existência” (Miranda, 2001, p. 22). Na antiguidade grega e 

romana era encarada como algo misterioso. Os poetas evocavam os deuses para se inspirarem 

e as pessoas, não entendendo donde vinham as ideias criativas, achavam que tinham origem 

na inspiração divina (Ryhammer & Brolwin, 1999, p. 260). Os filósofos encaravam a 

criatividade e o génio (Buss, 2011, p. 15) como capacidades baseadas num poder 

transcendente (Ryhammer & Brolwin, 1999, p. 199). As tradições da antiguidade grega, 

romana e muçulmana tinham em comum esta crença na inspiração divina como origem da 

criatividade. Durante o período romântico na Europa, o ser humano passou a ser considerado 

a fonte da inspiração e expressão artística. Originalidade, inspiração, génio e subjetividade 

foram, então, altamente valorizadas (Craft, 2001, p. 5). As teorias de Kant e Hirsch, na 

segunda metade do séc. XVII, propunham que as ideias inspiradas vinham da mente. Darwin 

e Bergson consideravam que o pensamento criativo era fruto da evolução, e Galton e Terman 

viam a criatividade como um atributo genético, hereditário (Miranda, 2001, p. 23). No final 

do séc. XIX começou a despontar a preocupação por perceber o que é que fomentava a 

criatividade e surgiu alguma investigação empírica nesse sentido, mas só no início do séc. XX 

se começou o estudar sistematicamente a criatividade, como área de estudo dentro da 

psicologia (Buss, 2011, p. 15-16). O primeiro estudo sistemático, de acordo com Craft (2001), 

foi realizado por Galton (1869). Os seus estudos focavam a relação entre criatividade e génio 

e a esses seguiram-se dezenas de outros sobre o tema. No contexto da investigação sobre 

criatividade e génio, surgiram estudos a relacionar criatividade, insanidade e doença mental 

(Dickhut, 2003, p. 3, p. 3; Eyenck, 1995; Rawlings, Twomey, Burns, & Morris, 1998). Na 

primeira metade do séc. XX, por influência provável da aproximação freudiana da psicologia, 
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muitos consideravam que a criatividade tinha origem no inconsciente e essa convicção 

manteve-se durante algum tempo. Defendia-se que o inconsciente podia chegar ao 

pensamento criativo e este podia ser puxado para o consciente, depois de formulado 

(Weisberg, 1986). 

 Até 1920 os estudos sobre criatividade mantiveram-se focados na relação entre 

criatividade e génio, altura em que o foco na psicologia se deslocou para a investigação sobre 

inteligência e começaram a surgir estudos relacionais entre criatividade e inteligência (Craft, 

2001). Em 1931 Hutchingson (1931) fez uma revisão bibliográfica sobre o pensamento 

criativo e concluiu que a criatividade, como processo, raramente era abordada na literatura 

(Guilford, 1987, p. 34). Pouco depois Markey (1935) retomou esse trabalho, debruçando-se 

sobre a imaginação. O grande impulso na investigação sobre criatividade, na área da 

Psicologia, surgiu a partir de 1950 (Craft, 2001, p. 5), tendo a investigação expandido, a partir 

dos anos 70 desse século, para outros campos científicos. Hoje sabe-se que o processo de 

geração de ideias criativas não é misterioso nem de origem divina, não é inconsciente, mas 

parte de um conjunto de ideias velhas que se transformam e evoluem para novas ideias, 

processo que ocorre por uma mudança cognitiva (Gabora, 2002) ou, conforme propõe 

Sternberg (2006), por movimentos de propulsão. 

3.5.2. Contextos da Investigação a partir da Década 50 do Século XX 

 A criatividade é um campo de investigação relativamente recente. Se artistas e 

pensadores como Leonardo da Vinci e Miguel Ângelo já refletiam, há centenas de anos, sobre 

os processos criativos e se, na primeira metade do séc. XX, se davam alguns passos no estudo 

da criatividade, só a partir dos anos 50 do séc. XX – período rico e influente na investigação 

sobre criatividade – se passou a encarar a criatividade, de modo sistemático, como um campo 

de investigação científica (Sternberg, 2006). Este campo deve muito ao esforço pioneiro de 

Joy Paul Guilford, psicólogo e presidente da Associação Americana de Psicologia que, por 

volta de 1950, desafiou os colegas a estudar e desenvolver modos de ensinar a criatividade 

(Daley, 2005). A partir de então o interesse pela criatividade aumentou significativamente. Os 

estudos de Guilford relacionaram a criatividade com o génio individual e a sua investigação 

foi a base para inúmeros estudos para testar e medir a criatividade (Craft, 2001, p. 6). Uma 

outra figura incontornável na investigação sobre criatividade é Mel Rhodes (1961), que 

definiu os 4 Ps da criatividade (Daley, 2005, p. 24), referidos em 3.1.2, p. 42. O contexto 

criado por Rhodes tornou-se a base para a educação em criatividade. A pesquisa dos anos 50 

do séc. XX abriu caminho para três grandes linhas que marcariam a investigação em 
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criatividade durante décadas (Apêndice G): Criatividade e Personalidade; Criatividade como 

Processo Cognitivo; Formas de estimular a Criatividade (Craft, 2001, p. 6).  

3.5.3. Novos Contextos a partir de 1970 – A Criatividade enquanto Sistema 

 Só a partir da década 70 do séc. XX é que a criatividade deixou de ser um campo de 

investigação específico de psicólogos e educadores para se abrir a áreas como a física, 

biologia cognitiva, teoria de sistemas e sociologia (Tschimmel, 2011, p. 7). A criatividade 

passou a ser vista numa perspetiva sistémica (Heerwagen, 2006, What is Creativity Section, 

para. 5), não só como um produto ou processo ativo de um indivíduo, mas como um produto 

ou processo resultante de sistemas sociais (Csikszentmihalvi, 2004). Os campos de 

investigação em criatividade atrás mencionados mantiveram-se, surgindo uma nova 

perspetiva de aproximação – a perspetiva sistémica. Algumas teorias sistémicas sobre 

criatividade foram surgindo (Csikszentmihalvi, 2004; Sternberg, 1998; Sternberg & Lubart, 

1999), nas quais os vários elementos do contexto social e cognitivo são encarados como 

relevantes para a atividade criativa. Craft (2001) refere que muitos investigadores têm vindo a 

centrar os seus estudos na perspetiva social e sistémica da criatividade, concluindo que sem 

uma criatividade ininterrupta a evolução da espécie humana e do mundo não seriam possíveis. 

A criatividade é uma capacidade de um sistema vivo evoluir e criar novidade (Amabile, 1983; 

Csikszentmihalvi, 1996; Csikszentmihalvi, 2004). Grossman (1981, as cited in Nelson, 2005) 

refere-se à criatividade como o “kit de sobrevivência da humanidade” e Binning (1996) 

reconhece que a criatividade é uma característica essencial para sobreviver, sem a qual os 

humanos não existiriam. Qualquer sistema – um indivíduo, família ou país – tem de criar para 

se auto-organizar e desenvolver. 

 Embora a perspetiva sistémica da criatividade se aplique a sistemas distintos, a maioria 

da literatura foca duas tipologias de sistemas: educativos e empresariais. Apresentam-se aqui 

alguns dados da literatura na área, considerando que algumas ferramentas destes sistemas 

poderão ser adaptáveis ao sistema museológico. 

 Relativamente aos sistemas empresarias, a partir dos anos 70 do séc. XX o estudo da 

criatividade começa a tornar-se importante para o desenvolvimento das organizações, com o 

início da consultoria em criatividade e coaching de equipas. De Bono (1998) apresenta o 

conceito de pensamento lateral, sugere técnicas que estimulam a produção de ideias originais 

em grupo e Tschimmel destaca o papel da criatividade nas equipas e organizações 

(Tschimmel, 2011 p. 6). Com o alargamento do estudo da criatividade e uma forte incidência 

na aplicação ao mundo empresarial, surgem técnicas e ferramentas que apoiam o 
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desenvolvimento da criatividade. Destaca-se o papel pioneiro de Osborn (1997), autor da 

técnica de brainstorming amplamente divulgada. A partir de então o número de técnicas para 

desenvolver a criatividade17 tem crescido exponencialmente (Hoffman, 2009). O próximo 

capítulo abordará as ferramentas para exercitar a criatividade, posteriormente abordadas no 

contexto dos museus. No tempo atual, denominado por vários autores como Idade da 

Criatividade, Indústrias Criativas e Economia Criativa, surgem também publicações com 

sugestões sobre como se tornar mais criativo (Leod, 2004). Têm sido desenvolvidos estudos 

focados no estímulo à criatividade no contexto organizacional e a psicologia social tem 

desenvolvido métodos que alimentam a criatividade nas empresas (Amabile, 1989). O modelo 

de Amabile sugere que a criatividade individual é afetada mesmo em aspetos pequenos pelo 

envolvimento social (ibid.) e, nos últimos anos, assiste-se a um crescente enfoque da 

investigação em saber como é que as estruturas sociais afetam a criatividade individual, que 

tem levado a teoria da criatividade a desenvolver-se do nível individual para o nível do grupo 

(Zhou & Luo, 2012). 

 Nos últimos 25 anos a investigação em torno de sistemas criativos tornou-se um campo 

vastíssimo, tanto pela transversalidade da criatividade, como pela diversidade de perspetivas e 

aproximações (Guilford, 1987). No âmbito dos sistemas educativos, alguns autores focam-se 

no estudo dos bloqueios (Davis, 2004), outros nos estilos de criatividade (Fox & Fox, 2010) e 

importância da criatividade para o sucesso pessoal e profissional (Amabile, 1998), outros 

ainda, como Guilford (1987, p. 53-54), nas disposições para a criatividade e influência da 

hereditariedade e circunstância biográfica. 

 Nas duas últimas décadas tem havido, em vários países, uma preocupação para que a 

criatividade entre na agenda das políticas educativas e os sistemas educacionais passem a ser 

imbuídos de criatividade. No Reino Unido, por exemplo, alguns autores evidenciam a 

importância da criatividade na primeira infância (Beetlestone, 1998), outros preocupam-se em 

investigar como alimentar a criatividade dos professores (Woods & Jeffrey, 1996), outros 

ainda focam-se no desenvolvimento de estudos sobre a atitude dos professores para com a 

criatividade (Fryer, 1996). No sistema de ensino Escocês foi implementado em 2004 um 

projeto global – IDES Network (IDES, 2004a, 2004b) – com o objetivo de desenvolver a 

criatividade nos jovens e contribuir para que reflitam criticamente. A Austrália seguiu este 

exemplo e começou, no início do séc. XXI, a criar programas em várias escolas, para testar 

ideias, perceber como promover a criatividade nas crianças, identificar modos de inserir a 

                                                 
17 A estas técnicas chamam-se, também, ferramentas criativas (Creative Tools). 
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aprendizagem da criatividade nos curricula e consciencializar os professores para a 

importância da criatividade (O'Rouke, 2007). 

 Nos últimos anos vários autores têm-se debruçado sobre o ensino de forma criativa e o 

ensino para a criatividade (Jeffrey & Craft, 2004; Lin, 2011). Embora tenha havido, ao longo 

da segunda metade do séc. XX, uma quantidade relevante de programas sobre criatividade 

implementados nos sistemas de ensino de muitos países, há estudos, como os de Ryhammer e 

Brolin (1999) que sugerem que a maior parte dos programas não foi acompanhado de 

avaliação sistemática (Craft, 2001, p. 7-8) e os métodos e critérios de avaliação, quando 

usados, se baseavam em diferentes teorias da criatividade. 

3.6. PONTOS-CHAVE E PONTES DE CONTINUIDADE 

 Neste capítulo apresentaram-se os conceitos e contextos nos quais esta investigação se 

alicerça. Procurou evidenciar-se que a criatividade, enquanto campo de investigação, deixou 

de ser uma área específica dentro da psicologia para se tornar um campo de investigação vasto 

e transversal, que se cruza com praticamente todas as áreas do conhecimento. Às três áreas de 

investigação nas quais se vinha a desenvolver trabalho desde meados do séc. XX – 

criatividade e personalidade; criatividade e processos cognitivos; educar para a criatividade – 

juntou-se uma quarta área, transversal: criatividade enquanto sistema. A partir dos anos 90 do 

séc. XX a investigação em criatividade, com uma aproximação sistémica e baseada na 

psicologia social, tornou-se menos compartimentada, integrando os focos específicos 

mencionados, e passando a focar mais a criatividade de todos os dias e não só a criatividade 

radical (Craft, 2001, p. 10-11). É neste contexto que se situa esta investigação, que aborda a 

criatividade no museu, enquanto sistema criativo, e discute formas de promover e exercitar a 

criatividade nesse contexto, considerando a criatividade de todos os dias. 

  



Criatividade nos Museus – Espaços Entre e Elementos de Mediação 

66 
 

 
 

 



 

 

 

 

assim

Emb

provo

poste

muse

P

F

Ferramentas

Este capít

m como estr

ora se disc

ocações sob

erior, em qu

eus.  

4. 
PAR

Figura 20 – P

s para promov

tulo apresen

ratégias e m

cuta a prom

bre como p

ue se discu

FE
RA

CR

romover a Cri

ver e potencia

nta diversos

métodos que

moção da c

pode ser pen

utirá a prom

 

ERR
PR
EX
RIA

iatividade – F

ar a criatividad

s elementos

 a podem pr

criatividade

nsada num

moção da cr

 

RAM
ROM
ERC

ATI

Facilitadores, E

de em diversos

s que facilit

romover em

e em termo

museu, par

riatividade 

ME
MOV
CIT
VID

Estratégias e M

s contextos. 2

tam ou bloq

m múltiplos 

os alargado

ra serem ret

especificam

NT
VER
TAR
DA

 

Métodos 

2014 © Inês Fe

queiam a c

contextos (

os, lançam-s

etomadas nu

mente no co

AS
R E
R A
DE

erreira 

criatividade,

(Figura 20).

se algumas

um capítulo

ontexto dos

 
 

A 
 

, 

. 

s 

o 

s 



Criatividade nos Museus – Espaços Entre e Elementos de Mediação 

68 
 

4.1. PROMOVER E EXERCITAR A CRIATIVIDADE 

 Nas últimas décadas a criatividade passou a ser fundamental na adaptação à mudança e 

para o sucesso em muitas áreas da vida pessoal e profissional do indivíduo (Guilford, 1987; 

Lau, 2011; O'Rouke, 2007). A percepção de que a criatividade se treina passou a ser 

largamente aceite (Heerwagen, 2006; Sefertzi, 2000) e hoje considera-se a criatividade de 

todos os dias como algo que todos têm e podem exercitar18. Nas últimas décadas surgiram 

múltiplos estudos sobre como promover a criatividade e ferramentas para o fazer – individuais 

ou de grupo, para empresas, sistema de ensino ou outros (De Bono, 1990; Fasko, 2001; 

Hoffman, 2009). Vários autores têm-se debruçado sobre as condições favoráveis para que a 

criatividade aconteça, destacando-se Adair (2007), Amabile (1998), Csikszentmihalvi (1996) 

e Sternberg e Lubart (1995) . Outros, como De Bono (1990), Sefertzi (2000) e Ritchhart 

(2007) focam os meios ativos para promover a criatividade – estratégias e métodos. Conceitos 

como técnicas, métodos ou estratégias criativas são usados de forma ambígua pelo que, por 

questões de sistematização, se adotam os termos definidos na Tabela 2, p.68, baseados nas 

definições propostas por Heerwagen (2006). 

 

ELEMENTOS FACILITADORES 

da Criatividade 

Criam condições para que a criatividade aconteça, em 
termos de contexto, atitudes e predisposições. Meios 
passivos que não provocam diretamente a ideação 
criativa mas facilitam a criatividade.  

ESTRATÉGIAS 

de Promoção da Criatividade 

Meios ativos, intuitivos, não estruturados e não 
sequenciais de promover a criatividade. Recorrem a 
técnicas individuais, de grupo ou adaptáveis a ambos.  

MÉTODOS 

para Promover a Criatividade 

Conjunto de ferramentas com regras de uso e 
funcionamento. Podem integrar várias estratégias ou 
uma única. Um método é um meio ativo, sequencial e 
estruturado de gerar criatividade. 

Tabela 2 – Promover a Criatividade: Facilitadores, Estratégias e Métodos  

Terminologia relativa a ferramentas de promoção da criatividade, a partir de Heerwagen. 2013 © Inês Ferreira 

 Como os métodos se baseiam em estratégias – isoladas ou agrupadas – neste trabalho 

fala-se simplesmente de “estratégias criativas”, sejam intuitivas ou mais estruturadas. Este 

                                                 
18 Recorre-se às expressões treinar e exercitar para falar da necessidade de exercício continuado para desenvolver a 
criatividade de todos os dias. Por vezes estas expressões estão associadas à ideia de repetição mecânica, nomeadamente no 
âmbito do exercício físico.Não é nesse sentido que se opta por estas expressões, mas no sentido usado por Tschimmel (2011), 
de ginásio da mente, exercícios para desenvolver a mente e a criatividade ou no sentido de exercício, usado por Jorge Lorente 
(2015), como ginástica da atenção, que implica prática disciplinada e perseverante. 
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capítulo apresenta um conjunto de facilitadores e estratégias para promover a criatividade 

estruturadas por tipologias, de forma a construir um quadro referencial para a abordagem das 

mesmas questões, mais adiante, especificamente no contexto dos museus.  

4.2. ELEMENTOS FACILITADORES DA CRIATIVIDADE 

 Um determinado contexto pode impedir ou criar condições para que a criatividade 

aconteça. Fatores externos, como o ambiente de trabalho ou familiar, ou internos – atitudes e 

predisposições pessoais – podem bloquear ou promover a criatividade. Apresentam-se alguns 

dos elementos facilitadores mais referenciados na literatura na Tabela 3, p. 69. 

 

Elementos Facilitadores 
Extrínsecos 

Diversidade de experiências e conhecimentos 

Tempo 

Contexto físico, social, relacional, temporal 

Liderança 

Elementos Facilitadores 
Intrínsecos 

Motivação 

Perseverança 

Confiança 

Capacidade analítica dos 5 sentidos 

Sensibilidade  

Curiosidade e abertura da mente 

Complexidade 

Capacidade Imaginativa 

Tabela 3 – Facilitadores da Criatividade 

Alguns dos facilitadores da criatividade mais referenciados na literatura consultada. 2014 © Inês Ferreira 

4.2.1. Elementos Facilitadores Extrínsecos 

 Entre os elementos facilitadores extrínsecos destaca-se a diversidade de experiências, o 

tempo, os contextos e a liderança.  

 Muitos estudos sugerem que a diversidade e riqueza de experiências facilita o 

desenvolvimento das capacidades criativas. Alguns autores focam a importância da 

diversidade de experiências na infância  –  variedade de experiências, de estímulos exteriores 

e mesmo de experiências difíceis (Csikszentmihalvi, 1996). Outros focam a relevância do 

contacto com experiências e conhecimentos diversos ao longo da vida – conhecer pessoas, 
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culturas e países diferentes (Adair, 2007, p. 23-24). Outros ainda propõe que se pode 

promover a criatividade potenciando experiências diversificadas (NACCCE, 1999, p. 52), 

através de viagens, do contacto com novas culturas e pessoas e da criação de grupos de 

trabalho heterogéneos. Nos museus, poderá o contacto com experiências ou realidades 

diversas, numa exposição, ou a integração de equipas heterogéneas, facilitar a criatividade?  

 Alguns estudos demonstram ainda que os pensadores criativos têm, tendencialmente, 

conhecimento em mais do que um campo e, por vezes, trabalham em esferas muito diferentes 

– ciências e música, artes e medicina – e que essa diversidade facilita a criação (Adair, 2007 

p. 23-24). Ao transferir conhecimentos de uma área para outra ou ao relacionar ideias e 

conceitos antes desconectados surgem ideias criativas. Quanto maior o leque de experiências 

e conhecimentos, mais criativo se pode ser. A capacidade de “viver em mais do que um 

mundo” ao mesmo tempo é, para alguns, a chave da criatividade, pois treina a capacidade de 

ver e entender relações entre campos distintos (Hollingswirth, 2007, p.144). Como é que, num 

museu, se promove a integração da diversidade e riqueza de experiências, permitindo ao V/P 

contactar com a diversidade e criar relações entre campos distintos? 

 Outro elemento que facilita a criatividade é o tempo (Amabile, 1998; Csikszentmihalvi, 

1996; De Bono, 1995; Ritchhart, 2007). É preciso tempo para desenvolver uma resposta 

criativa a qualquer situação (Shallcross, 1981, as cited in Craft, 2001). De Bono (1995, p. 14) 

considera que a primeira dificuldade é arranjar tempo e espaço para o pensamento criativo e 

outros autores (Downey, Delamatre, & Jones, 2007, p. 184-186) reforçam que para 

desenvolver o pensamento crítico é necessário tempo que possibilite um trabalho continuado. 

Alguns autores sugerem que se pode facilitar a criatividade, criando estratégias para valorizar 

o tempo (Ritchhart, 2007, p. 143-144). Se é certo que o tempo é essencial para se ser criativo, 

Amabile (1998) considera que se deve criar alguma pressão, sem matar a criatividade – é 

preciso encontrar o equilíbrio do tempo. Por vezes o tempo necessário à criatividade é o 

tempo para incubação dos problemas, para os pôr de lado e retomá-los mais tarde, com a 

mente livre (Amabile, 1998). Esse tempo coincide, frequentemente, com o tempo de sono, o 

tempo entre, o tempo de “dormir sobre os problemas”; o tempo em que a mente está livre e, 

por isso, aberta a soluções e conexões novas e inesperadas. Também numa exposição o tempo 

pode facilitar que se veja melhor, em pormenor, de forma reflexiva e, por isso, mais criativa. 

Como valorizar o tempo de que o visitante dispõe ao visitar uma exposição?  

 Csikszentmihalvi (1996) refere ainda a importância do tempo de reflexão, para 

descobrir de que se gosta e não se gosta. Numa exposição podemos referir a importância do 
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tempo de reflexão para descobrir o que cria curiosidade, espanto e surpresa. Apesar da 

importância do tempo para criar, relaxar e refletir, é relevante, como refere Amabile, o tempo 

na medida certa, caso contrário, em vez de facilitatar, pode bloquear a criatividade. 

 Um terceiro elemento extrínseco que facilita a criatividade é o contexto – físico, social, 

relacional e temporal. O contexto físico – personalizado, confortável, acolhedor – pode 

facilitar a criatividade. Os estudos de Martens (2008) comprovam que o local de trabalho 

pode facilitar a criatividade, quando reforça a importância de espaços comuns onde possa 

haver encontros e conversas entre colegas e, ao mesmo tempo, espaços para pensar a sós, 

desenvolver ideias a partir da memória e do olhar para dentro. O autor refere-se a espaços de 

trabalho criativos, que estimulam o processo mental e facilitam a criatividade. Outros estudos 

(Amabile, 1998) no entanto, têm defendido que, apesar de facilitar a criatividade, o espaço 

não a influencia tanto quanto se julgava há uns tempos. Um contexto social desafiante facilita 

a criatividade, incentivando a interagir com os outros e promovendo a liberdade de tomar 

iniciativas. Num contexto social facilitador as ideias são bem acolhidas e encorajadas 

(Amabile, 1998; Ekvall, 1998; Isaksen, 1995, as cited in Craft, 2001, p. 10). Um clima de 

trabalho criativo encoraja a assumir riscos, dá feedback positivo e adia a avaliação 

(Heerwagen, 2006; IDES, 2004b). Quer a nível profissional, quer pessoal, há ambientes que 

facilitam a interação e efervescência de ideias e proporcionam que se experimente a novidade 

(Csikszentmihalvi, 1996). Um contexto social criativo suporta ideias pouco usuais, usa os 

erros de forma positiva, permite desenvolver novas ideias num clima de mútuo respeito e 

aceitação (Feldhusen, Treffinger, 1980; Davis, 1991, as cited in  Fasko, 2001) e promove a 

auto-estima e autoconfiança (Shallcross, 1991, as cited in Craft, 2001). Um contexto criativo 

potencia o contacto com a diversidade – de personalidades, ideias, conceitos e disciplinas – 

que, como se referiu, facilita a criatividade (Stacey 1996, Schuler and Jackson 1987 as cited 

in Heerwagen, 2006, Proximal Factors Section, para. 5). Por fim, o contexto temporal – o 

facto de nascer numa época propícia à criatividade, mais livre, que valorize as ideias criativas 

– facilita a criatividade. Estar no sítio certo no tempo certo é, para Csikszentmihalvi (1996) 

uma parte importante da criatividade. Podemos então questionar que contextos num museu 

facilitam a criatividade – como é que os espaços de trabalho facilitam a criatividade; como é 

que o contexto expositivo, o conforto e o ambiente condicionam a que o V/P seja criativo; 

como é que o desenho da exposição convida a interagir e participar. 

 Um quarto facilitador extrínseco da criatividade, relacionado com o contexto, é a 

liderança. Quer em termos familiares, quer profissionais, um bom líder facilita a criatividade. 
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O seu papel como promotor de criatividade está bem documentado (Beetlestone, 1998; Craft, 

2000; Fryer,1996; Shagoury-Hubbard,1996; Torrence, 1984, as cited in Craft, 2001). Um 

lider criativo encoraja a confiança, ajuda a identificar onde é que se pode ser criativo e 

alimenta a criatividade (NACCCE, 1999, p. 102-104). A nível de práticas de gestão, uma 

liderança criativa promove a diversidade – de conceitos, tarefas, personalidades – e fomenta o 

trabalho colaborativo (Cummings & Oldhan, 1997, as cited in Heerwagen, 2006, Proximal 

Factors Section, para. 6). O modo como um museu opera e comunica está relacionado com a 

sua liderança. Pode questionar-se  como é que uma liderança criativa se manifesta num museu 

– se ela promove a criatividade das equipas e do V/P e de que formas. 

 Embora abordados separadamente, os vários elementos facilitadores interrelacionam-se. 

Qualquer um pode facilitar a criatividade, mas pode, também, ser um obstáculo a que ela 

aconteça: a falta de diversidade de experiências e conhecimento, a falta de tempo, um 

contexto punitivo ou uma liderança autoritária podem bloquear a criatividade. Se os fatores 

extrínsecos facilitam a criatividade, os intrínsecos são essenciais para que ela tenha condições 

de desenvolvimento. 

4.2.2. Elementos Facilitadores Intrínsecos 

 Um fator basilar para se ser criativo, referido por vários autores (Hennessey, Amabile 

1987, as cited in Fasko, 2001) é a motivação intrínseca (Brolin, 1992, as cited in Craft, 2001). 

Alguns autores consideram que a motivação aumenta se o indivíduo puder escolher tarefas de 

modo pessoal e, por isso, pode incentivar-se a motivação dando liberdade de escolha ao 

indivíduo. Diretamente relacionado com a motivação está a perseverança. Denominada de 

tantas formas (Craft, 2001; Csikszentmihalvi, 1996; Downey et al., 2007) – determinação, 

resistência, treino, prática, esforço – a perseverança implica trabalho árduo e sustentado, 

profundo compromisso (Brolin, 1992, as cited in Craft, 2001) mas também paciência e saber 

esperar. Csikszentmihalvi (1996) sugere que, para se ser criativo, é preciso uma perseverança 

quase obsessiva. Quando se está motivado e se tem oportunidade de fazer escolhas, essas 

condicionantes facilitam a criatividade. Como se pode, então, no contexto expositivo, 

fomentar a motivação e criar oportunidades para o V/P fazer escolhas? 

 Além da motivação e perseverança diversos autores referem a confiança. Um forte 

sentido de si, desejo de autorrealização (Brolin, 1992, aa cited in Craft, 2001) e autocontrolo 

(Docey, Lennon 2002, as cited in  Craft, 2001) facilitam que um indivíduo esteja aberto à 

criatividade. 
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 Também a capacidade analítica dos cinco sentidos facilita a criatividade – estar atento 

às coisas, objetos, sentimentos, saber ouvir e ver (Csikszentmihalvi, 1996). Adair (2007, p. 

28) refere que se não se observar e ouvir bem, pode passar-se por coisas de valor e não se 

reparar. Um bom ouvinte tem curiosidade e desejo de aprender. Alguns autores referem que 

ler estimula a capacidade de pensar criativamente (Adair, 2007, p. 54-55). Os livros são 

repositórios de ideias, opiniões, informações e sonhos, que se conectam com os interesses dos 

leitores. Steele (as cited in Adair, 2007) refere que “ler é para a mente o que o exercício físico 

é para o corpo”, preenche a mente com conhecimento e depois o pensamento personaliza 

aquilo que leu (Adair, 2007). Ver, ouvir e ler, são ações que acompanham a visita a um 

museu. Se as capacidades analíticas facilitam a criatividade, como é que o V/P as pode 

aprofundar, num museu? Estas facilitam a criatividade, mas há um “sexto sentido” que 

completa essas capacidades: a sensibilidade e envolvimento emocional, importantes para 

facilitar a criatividade e a atração pela complexidade (Brolin, 1992, as cited in  Craft, 2001). 

Como é que uma exposição abre caminho à complexidade, para que cada um construa 

conhecimento? 

 A curiosidade e abertura da mente são, também, fatores que facilitam a criatividade. 

Para acolher a criatividade é importante ter uma mente aberta ao inesperado, disponível para 

encontrar algo de valor quando não está à procura (Adair, 2007, p. 26). Quando se viaja ou 

investiga pode passar-se por coisas de valor sem reparar, se não se tiver a mente aberta, o que 

implica independência de pensamento e ação. A curiosidade intelectual e abertura da mente 

facilitam a criatividade quer relativa às impressões que vêm de dentro, quer às que vêm de 

fora (Brolin, 1992, as cited in Craft, 2001), conduzindo à construção de uma rede associativa 

rica, de um espaço neural capaz de suportar estados complexos (Duch, 2007, p. 10). A 

complexidade do espaço neural facilita a criatividade. 

 Por fim, um fator interno que facilita a criatividade é a capacidade imaginativa. Gaut 

(2003, p. 279) refere que a imaginação é o veículo da criatividade ativa e Strokes (2014, p. 2) 

reforça que a imaginação é importante mesmo para o pequeno pensamento criativo do 

quotidiano. A imaginação facilita a profusão de possibilidades, desafia as regras e tradições, 

reestruturando a informação de novas formas (Taylor, 2002). Esta capacidade de criar 

imagens mentais, descrever o mundo real e construir mundos virtuais (Fiolhais, 2008) conduz 

o cérebro a construir sentidos a partir de pistas subtis, formando muitas hipóteses que 

competem umas com as outras (Duch, 2007, p. 9-10). A imaginação atua a dois níveis: mostra 

o resultado da criatividade – imaginação reprodutiva, faculdade de representação – mas pode, 
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também, funcionar na busca de um modelo, na procura de possibilidades – imaginação 

produtiva, criativa ou construtiva, faculdade de criar pela intermediação de imagens (Gaut, 

2003; Ribot, 1906). Se o primeiro nível facilita o olhar e entendimento criativo, o segundo 

facilita o ato criador. O potencial da imaginação como facilitador da criatividade é explícito 

nas palavras de Einstein: “o conhecimento é limitado e a imaginação dá a volta ao mundo” 

(Einstein, 1905, as cited in  Fiolhais, 2008). É pela imaginação que se passa a fronteira do 

conhecido para o mundo novo. Como é que, num museu, se potencia a imaginação do V/P, 

quer reprodutiva, quer produtiva? 

4.3. ESTRATÉGIAS PARA PROMOVER A CRIATIVIDADE 

 As estratégias são meios ativos de gerar criatividade (Tabela 2, p. 68). Nesta 

investigação abordam-se as estratégias e métodos de forma integrada, pois não se vê 

vantagem em analisar separadamente as técnicas intuitivas das mais estruturadas. Existem 

muitas estratégias e métodos para promover a criatividade (Apêndices H1, H2 e H3) e 

diferentes modos de os classificar (Higgins 1994, as cited in Sefertzi, 2000). Alguns autores 

têm criado modelos para organizar as estratégias criativas, como as 25 Estratégias para 

Ensinar o Pensamento Criativo de Sternberg & Williams (1996) ou as 13 Ferramentas para 

Pensar de Forma Criativa, de Root-Bernstein (Apêndices H4 e H5). A criatividade é algo que 

todos têm e se exercita e, por isso, foram surgindo ferramentas para desenvolver essa 

capacidade. Alguns autores, como Higging, separam as técnicas analíticas19 das intuitivas20 

(1999 as cited in Sefertzi, 2000): as analíticas seguem um padrão linear do pensamento 

(Miller, 1986) e as intuitivas são menos estruturadas, tendem a saltar passos duma sequência e 

a providenciar resposta de uma só vez (Higgins, 1999). Outros autores separam as estratégias 

e métodos para gerar criatividade individual das usadas para gerar criatividade em grupo. 

Promover a criatividade individual implica alargar o uso da intuição e reduzir bloqueios 

mentais, enquanto promover a criatividade em grupo requer o uso de dinâmicas de grupo. 

Embora noutros contextos esta classificação seja útil, neste trabalho não se considera 

indicada. Outros autores ainda separam ferramentas assentes no pensamento divergente das 

que assentam no pensamento convergente. As primeiras geram um grande fluxo de ideias e as 

segundas requerem técnicas para filtrar e focar, identificar ideias com valor e convergir numa 

solução aceitável (Hall, 1996). Convergência e divergência são fases complementares do 
                                                 
19 As técnicas analíticas são denominadas por métodos, no contexto desta investigação (Tabela 2). 
20 As técnicas intuitivas são denominadas por estratégias, no contexto desta investigação (Tabela 2). 
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processo criativo (Sefertzi, 2000, p. 4), forças analisadas em relação, nesta investigação, pelo 

que esta classificação não é adequada neste contexto. 

 Heewagen refere que Smith (1998) analisou 172 técnicas de geração de criatividade 

usadas em diversos contextos, concluindo que essas técnicas derivam de um pequeno 

conjunto de ingredientes ativos e que, para entender essas técnicas, é necessário identificar os 

seus ingredientes ativos. É a partir daí que Heerwagen (2006, Cognitive Aspects of Creativity, 

para. 6) propõe uma divisão das estratégias/ métodos que promovem a criatividade em cinco 

tipologias, de acordo com os seus ingredientes ativos (Tabela 4, p. 75). Considera-se que esta 

classificação, pelo facto de ser sintética e abrangente, permitindo enquadrar uma enorme 

quantidade de técnicas em cinco tipologias, pode ser útil no trabalho que se pretende 

desenvolver em museus. 

 

Estratégias …  Ingrediente Ativo 

… de quebra de hábito ou rotina  Desafiar assunções 

… baseadas na imaginação  “What if?” 

… de procura  Experiência passada e analogias 

… analíticas  Decomposição 

… de desenvolvimento e reestruturação  Comparar, contrastar, integrar 

Tabela 4 – Relação entre Estratégias Criativas e Ingredientes Ativos 

Tabela proposta pela investigadora, a partir de Heerwagen (2006). 2014 © Inês Ferreira 

 Adota-se, por isso, esta classificação e verificar-se-á no campo se constitui um 

enquadramento adequado ao estudo das estratégias criativas num museu. À quinta tipologia 

proposta por Heewagen opta-se por chamar “estratégicas de desenvolvimento e 

reestruturação” porque a criatividade não está só relacionada com desenvolvimento mas 

também com reestruturação da informação de uma forma nova. Além das tipologias propostas 

por Heerwagen, existem algumas transversais – relacionadas com o tempo, liderança, 

expressão e questionamento, que atuam acopladas a qualquer das tipologias definidas 

(Apêndices H4 e H5). Ao recorrer a uma estratégia analítica, por exemplo, pode usar-se, 

simultaneamente, uma estratégia de questionamento, para suscitar curiosidade. Ou ao recorrer 

a uma estratégia baseada na imaginação, pode recorrer-se simultaneamente a uma de 

expressão para imaginar determinado cenário. A Tabela 5, p.76, apresenta as tipologias 

transversais. 
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 Existem muitas estratégias e métodos criativos e não faz parte dos objetivos desta 

investigação a sua enumeração exaustiva. Pretende-se antes perceber como é que se 

desenvolvem estratégias concretas, dentro de cada tipologia, para criar um contexto que ajude, 

numa fase posterior, à análise das mesmas nos museus. 

ESTRATÉGIAS TRANSVERSAIS 

A. Estratégias relacionadas com o tempo 
Valorizar o tempo, pressionando na medida certa 

Valorizar o tempo, prolongando‐o 

B. Estratégias de liderança 
Liderar promovendo a criatividade 

Liderar com criatividade 

C. Estratégias de expressão 
Promover a expressão 

Promover o recurso às artes criativas 

D. Estratégias de questionamento 
Pensar a partir de questões 

Definir problemas e procurar resolução para eles 

Tabela 5 – Estratégias Transversais de Promoção da Criatividade  

Síntese de algumas estratégias transversais, feita pela investigadora, a partir da literatura. 2013 © Inês Ferreira 

4.3.1. Estratégias de Quebra de Hábito ou Rotina 

 Uma forma de promover a criatividade é quebrar rotinas. A mente humana tende a 

buscar padrões estabelecidos (De Bono, 1990) e há técnicas para questionar o padronizado, 

como a provocação ou intromissão de um elemento ao acaso (De Bono, 1995, p. 14-15). 

Considerando que o pensamento criativo é um segundo pensamento, que questiona o 

estabelecido e procura novas reestruturações e conexões, uma forma de promover a 

criatividade é questionar o estabelecido. A análise das estratégias de quebra de rotina pode 

contribuir para, numa fase posterior, discutir como questionar ideias estabelecidas numa 

exposição, levando o V/P a reposicionar-se de forma crítica e aberta. 

 Pensar por assunções ou tentativas (Adair, 2007, p. 61-62), avançando para além do 

conhecido ou previsível, é outra estratégia de quebra de rotina. De Bono (1990) considera que 

o pensamento lateral recorre a estas estratégias com o propósito de, por tentativas, reestruturar 

um padrão. O ser humano tende a assumir certos limites e De Bono propõe que, para ser 

criativo, há que reavaliar esses limites, olhar de novo para o que é tido como certo e desafiar 

assunções. Pensar por assunções ajuda a questionar o que se assume como óbvio e verdadeiro, 

possibilitando novos padrões, relações e modos de ver. Questionar-se-á mais à frente se um 

museu pode desafiar assunções tidas como certas e, se sim, de que formas. O museu é visto 

por muitos como uma voz autoritária, detentora de respostas certas. Será que um museu de 
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história pode questionar o modo como a história foi sendo tecida? Ou um museu de ciência 

pode questionar certas assunções? Pode-se, perante uma obra ou objeto, recorrer a estratégias 

de quebra de rotina para questionar o que se assume como verdadeiro e certo? Como? 

 Se a tendência natural do ser humano é procurar o estabelecido e seguro, é natural que 

algumas pessoas sintam desconforto e ansiedade perante a ambiguidade e se tentem agarrar a 

certezas (Adair, 2007, p. 94). Mcara-Mcwilliams (2007) lembra que já Keats (1970, p. 43) se 

referia à capacidade negativa como a capacidade do ser humano estar em situação de 

incerteza, mistério ou dúvida, uma capacidade basilar na criatividade. A educação deve 

incentivar, segundo a autora, o desenvolvimento da capacidade negativa e de imaginar coisas 

impossíveis. Um modo de quebrar com o estabelecido é criar contextos que forcem o 

confronto com situações de ambiguidade. Adair (ibid.) refere que as pessoas têm medo de 

errar e se agarram a certezas, por isso, para ser criativo, é importante treinar a capacidade de 

conviver com a ambiguidade, que se relaciona com ver não só branco e preto, mas os 

cinzentos entre ambos. Como é que o museu pode promover o contacto do V/P “com os 

cinzentos”, sem mostrar só brancos e pretos? 

 Outra estratégia para quebrar com o estabelecido é colocar desafios na medida certa. Se 

os desafios forem pouco estimulantes, aborrecem, se forem em demasia, podem sobrecarregar 

ou ameaçar a perda controle (Amabile, 1998, p. 82). É necessário que sejam suficientemente 

desafiantes mas sem criar uma pressão que mate a criatividade (Csikszentmihalvi, 1996). É 

preciso que os desafios obriguem a sair da zona de conforto, cultivem a curiosidade e 

interesse. De Bono (1995), propõe um método denominado PO – Provocation Operations – 

para tirar a pessoa da zona de conforto e permitir ver um novo caminho. Este método requer 

pensamento lateral e implica movimento – mover o pensamento para fora de padrões 

estabelecidos. Para De Bono o movimento é o processo ativo para se ser criativo e as PO 

levam a um movimento para fora da zona de conforto e do previsível. Pode questionar-se se 

os desafios nos museus estimulam a criatividade na medida certa, cultivando a curiosidade 

sem sobrecarregar nem aborrecer. Como é que uma exposição pode integrar provocações para 

o V/P sair da zona de conforto? 

 Uma outra estratégia para questionar o estabelecido é criar estímulos aleatórios, jogar 

com o acaso. De Bono (1990, p. 136-140) refere alguns exemplos: selecionar uma palavra de 

um livro, dicionário ou jornal, aleatoriamente, ou um objeto, do meio envolvente, e introduzir 

esses elementos numa ação. Os estímulos aleatórios são provocações que funcionam como 

uma analogia. O trabalho a partir de padrões estabelecidos tende a seguir uma linha natural de 
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desenvolvimento e a intrusão de estímulos aleatórios nessa linha leva a misturar peças não 

conectadas, perturba os padrões originais e potencia a criatividade. Como é que, numa 

exposição, a introdução dum objeto fora do contexto pode questionar o estabelecido? De 

Bono refere que o uso de estímulos ao acaso é uma ferramenta usada para criar novas ideias 

relacionadas com alguma situação, selecionando-se um elemento à sorte como ponto de 

entrada na relação com a situação (ibid.). Como é que uma exposição pode incluir imagens ou 

palavras aleatórias, propondo conexões que nunca se fariam sem esses objetos estranhos? 

 Por fim, uma última estratégia para questionar o estabelecido é oferecer diferentes 

pontos de vista sobre a mesma questão, objeto ou problema. Olhar de diferentes pontos de 

vista (Adair, 2007; Ritchhart, 2007) e oferecer diferentes abordagens (Craft, 2001) potencia 

interpretações diversas e soluções múltiplas (Downey et al., 2007; Sefertzi, 2000). Uma forma 

de o fazer é imaginar-se na pele de outra pessoa, adotar diferentes papéis (IDES, 2004b), 

experimentar o “faz de conta” (Sterrn, 1974-75, as cited in Craft, 2001). Outra forma é olhar 

uma questão ou problema através de uma lente que aproxima ou afasta a realidade, permitindo 

vê-la de longe ou de perto, a partir de muitos pontos de vista, em complexidade 

(Csikszentmihalvi, 1996). De Bono (1990) sugere que, para ver a partir de diferentes pontos 

de vista, se pode polarizar a realidade e estabelecer padrões diferentes e opostos. Alguns 

métodos para oferecer diferentes pontos de vista são, por exemplo, o OVP – Other People’s 

View – a Criatividade Disney e Seis Chapéus Pensantes. O método OVP ajuda a pessoa a 

entender uma questão pelo ponto de vista do outro e considerar alternativas (IDES, 2004b). 

Criatividade Disney baseia-se na reflexão sobre como Walt Disney transformava fantasias em 

realidade. Este método separa três papéis no processo criativo: o sonhador, que representa o 

que a pessoa quer num mundo ideal; o realista, que estabelece o enquadramento e metas e faz 

com que os planos se tornem realidade; o crítico, que olha os problemas e tenta perceber o 

que pode funcionar mal ou falhar. Este método coloca o indivíduo, alternadamente, no papel 

do realista, do idealista, e do crítico. Por fim, Seis Chapéus Pensantes é um método criado por 

De Bono (1995) para encorajar um olhar por diferentes perspetivas sobre qualquer questão. 

Quer a nível de escolas (Craft, 2001), quer empresarial, este método está vastamente 

implementado (ver Apêndices H2 e H3). 

 Pode então questionar-se como é que, numa exposição, se podem oferecer diversos 

pontos de vista sobre um acontecimento ou objeto. Como é que, vendo de perto e de longe um 

objeto, se vê em complexidade? Como é que, juntando artefactos com histórias, percursos, 

formas diferentes, se cria a química certa para uma exposição com alto nível de diversidade e 
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complexidade e, simultaneamente, um alto nível de articulação e coerência? Como é que se 

traz para o contexto expositivo o olhar do curador, do artista, do crítico e do visitante?  

4.3.2. Estratégias Baseadas na Imaginação 

 Pode promover-se a criatividade recorrendo a estratégias baseadas na imaginação. A 

imaginação permite construir situações imaginativas e ideais (Sefertzi, 2000, p. 2-3), prever e 

imaginar resultados e consequências (Ian Robertson, as cited in IDES, 2004b) ou imaginar 

algo novo (Adair, 2007, p. 6). A tendência natural do cérebro é procurar o padrão e o 

conhecido e as estratégias imaginativas ajudam a pensar fora do conhecido e esperado. A 

criatividade parte do que se conhece e a imaginação é o veículo para dar o salto para o novo. 

Como é que, num museu se desafia o V/P a ver além do visível, imaginar algo novo? 

 Colocar hipóteses é uma estratégia imaginativa que promove a criatividade. As questões 

abertas – e se? – implicam trabalho em busca de evidências (Downey et al., 2007; NACCCE, 

1999). Podem colocar-se hipóteses num museu? Porque é que existem, normalmente, tantas 

respostas e tão poucas perguntas ao longo das exposições? 

 O Pensamento por Possibilidades21 baseia-se no questionar as consequências dos atos. 

Se o pensamento de cada um resulta numa decisão ou ação, é preciso ter em conta o que pode 

acontecer como resultado para se decidir sobre o presente. Anna Craft (2001, p. 20) refere que 

algumas escolas usam este método, encorajando os alunos a terem uma atitude what if e a 

abordarem os problemas por questões. Será que este método pode ser usado nos museus? 

Pode confrontar-se o V/P com perguntas que provoquem o envolvimento com a imaginação? 

Quando as ideias não fluem, um método imaginativo possível é recorrer a ideias disparatadas 

que alimentem o processo criativo. 

 Uma outra estratégia imaginativa para promover a criatividade é gerar modos 

alternativos de olhar, tantos quanto possível, razoáveis ou disparatados, ajudando a ir além 

dos limites do conhecido e estabelecido. O objetivo não é procurar a melhor alternativa mas 

provocar novos padrões. A regra nesta estratégia, segundo De Bono (1990), é permitir o erro e 

suspender o julgamento. Para gerar alternativas é necessário liberdade e objetivos claros 

(Amabile, 1998). Essa liberdade é a de “quem decide como subir a montanha e não a qual 

montanha subir” (ibid.). Como é que, num museu, se podem gerar e expôr alternativas?  

                                                 
21 Também chamado de Aproximação por Questões ou Consequências e Sequelas. 
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 Um método profusamente usado para gerar alternativas é o brainstorming, criado por 

Osborne, a partir do qual foram criados múltiplos desdobramentos22. Se o brainstorming é, na 

origem, um método de geração de ideias em grupo, a investigação científica provou que 

também é produtivo para indivíduos. O brainstorming promove o pensamento divergente 

(Fasko, 2001, p. 321) para alcançar um largo número de ideias num curto período de tempo. 

Em grupos, as pessoas pensam em tantas ideias quanto possível, mesmo que disparatadas 

(IDES, 2004b). É uma técnica que dispensa o pensamento vertical, implica avançar ao longo 

de vários estímulos, suspendendo o julgamento (De Bono, 1990). Pode questionar-se se é 

possível introduzir o brainstorming num museu como forma de desafiar o V/P a acrescentar 

hipóteses ou alternativas a uma questão em debate. 

4.3.3. Estratégias de Procura 

 As estratégias de procura têm a ver com partir de onde se está e do que se conhece para 

ir à procura de “outro lugar”, do que não se conhece ou não se tem presente. Um dos modos 

de o fazer é recorrendo a metáforas (Sefertzi, 2000, p. 4), que chamam a atenção para coisas 

que parecem não estar relacionadas (Heerwagen, 2006, Cognitive Aspects of Creativity, para. 

6). Outra forma é conectar coisas que já se sabem com outras que se estão a ver e descobrir 

(Ritchhart, 2007, p. 139) ou, ainda, fazer analogias entre realidades que não parecem 

relacionar-se. As analogias podem ser, efetivamente, uma estratégia de gerar mais ideias e 

descobrir novos modos de olhar para uma situação, problema ou objeto. De Bono (1990, p. 

80-82) defende que desenhar pode ser uma excelente ferramenta para criar analogias. Através 

de analogias é possível tornar o estranho familiar. Adair (2007, p. 17) exemplifica que os 

primitivos da Nova Guiné, ao verem pela primeira vez um avião, compararam-no com o que 

conheciam – um pássaro – e assumiram ser um pássaro diferente. Quando se está perante algo 

realmente novo, não se consegue chegar lá de um salto, é preciso ir por comparações (ibid.). 

O pensamento criativo dá pequenos saltos no escuro, através de comparações e analogias. Um 

método sugerido por Ritchhart (2007) – CEC, connect, extend, challenge – permite fazer 

conexões com o que já se conhece. Quando, num museu, o V/P se confronta com novos 

conhecimentos e perspetivas, não será isto que acontece – a ligação entre o que já sabe com o 

que descobre? Podem estes métodos ajudar a construir conhecimento de forma pessoal? 

 Se as analogias podem tornar o estranho familiar, também é possível tornar o familiar 

estranho. Como diz Adair, “a familiaridade respira conformidade” (ibid., p. 17). Escolher uma 

                                                 
22 Story-boarding, brainwritting, visual brainstrorming, eletronic brainstorming, value brainstorming, rolestorying, flor de 
lótus, são alguns exemplos de variações a partir da técnica original de brainstorming. 
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experiência de todos os dias – o percurso casa/ trabalho – e sentar-se com papel e caneta a 

escrever sobre essa experiência pode contribuir para que, por baixo da familiaridade das 

pessoas e lugares, surja “um maravilhoso mundo desconhecido por explorar” (ibid., 2007, p. 

17). Em termos profissionais esta estratégia é útil para fomentar a criatividade. Se num campo 

familiar entrarem elementos estranhos a esse campo, essa “intrusão” pode criar padrões e 

relações novas. De Bono (1995, p. 17-18) considera que a intrusão de elementos estranhos 

conduz a padrões que nunca se usariam sem dados estranhos no campo.  

 Outra estratégia para tornar o familiar estranho é fotografá-lo, ação que leva a olhar para 

o que se conhece de modo renovado. A experiência que cada indivíduo faz de regresso a casa, 

após uma ausência (Ferreira, 2014c, p. 11), leva-o a descobrir pormenores que sempre 

existiram mas nos quais não reparara ainda. Há estratégias que reforçam este olhar renovado 

sobre o conhecido e familiar. Tirar Fotos ajuda a ver as coisas de modo novo. Fotografar é 

sempre selecionar uma parte do todo. Quando se fotografa por ângulos diferentes, encontram-

se perspetivas intrigantes e o objeto pode parecer estranho. Como é que esta estratégia se pode 

aplicar num contexto expositivo para incentivar a olhar os objetos por perspetivas intrigantes? 

Poderá provocar-se, num museu, o confronto com o estranho, com objetos intrusos? 

4.3.4. Estratégias Analíticas 

 As estratégias de análise relacionam-se com as capacidades sensoriais e reflexivas do 

indivíduo e recorrem às capacidades dos sentidos – observar e ouvir com atenção, por 

exemplo – e de reflexão sobre o que os sentidos captam. Todo o pensamento criativo nasce de 

observar e fazer conexões entre as várias partes23 (Adair, 2007, p. 41-43). Estar atento é 

prestar atenção ao que se vê – de perto, em pormenor (Ritchhart, 2007, p. 139) – mas também 

ao desenvolvimento das coisas, aos objetivos e sentimentos (Csikszentmihalvi, 1996). A 

capacidade de olhar treina-se e qualquer pessoa se pode tornar um bom observador (Ruggiero, 

2012, p. 165-170) e praticar estratégias para reparar em coisas que normalmente não repararia 

– mobília de uma sala, relação entre pessoas e suas reações – ou destinar um tempo do dia 

para refletir sobre o que viu e viveu, questionando o seu significado (ibid.).  

 Uma estratégia que decorre da observação é a decomposição – fracionar, dissecar e 

analisar as partes (Heerwagen, 2006, Cognitive Aspects of Creativity, para. 6). Esta estratégia 

é útil, segundo De Bono (1990), para gerar modos alternativos de olhar uma situação: depois 

de fracionar o todo, pode-se recombinar e olhar as partes de modo diferente, por vezes sem 

                                                 
23 Quem não vê desenvolve outros mecanismos de conexão entre as partes. 
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lógica, mas aberto a recombinações novas e inesperadas. Na decomposição, o PIC e o PC 

vão-se intercalando para fazer observações, generalizações, comparações, conexões entre as 

partes e o todo (Dispezio, 1998, p. 5-6). Não será este o processo, num museu, de observar 

um objeto exposto?  

 Outra estratégia que decorre da observação é a descrição, que torna visível o percetível 

(De Bono, 1990, p. 194-195). Descrever ajuda a compreender que há muitos modos de ver, 

tantos quantos os pontos de vista, pois cada pessoa descreve à sua maneira. A descrição deriva 

da observação e conduz também à observação: descrever um lugar, situação ou obra é uma 

excelente estratégia para olhar em detalhe o todo e o pormenor (Downey et al., 2007, pp., p. 

176-177). Como é que um museu pode desafiar o V/P a descrever o que viu? 

 Desenhar é também uma estratégia de análise que contribui para observar melhor. É 

uma forma de ver em detalhe, o que é fundamental para adquirir conhecimento sobre o 

mundo, pois cerca de 70 % da informação que o cérebro humano recebe é pelos olhos (Adair, 

2007, p. 42). Escrever é outra estratégia de análise que pode potenciar a criatividade. Tirar 

notas ajuda a pensar (IDES, 2004b, p. 13) e alguns autores recomendam que se tenha sempre 

um livro de notas para recolher ideias, extratos de conversas, algo visto ou ouvido, uma 

citação ou observação (Adair, 2007, p. 57-58). O registo escrito, além de reforçar a memória, 

potencia a reflexão e criação de constelações entre coisas soltas e desconectadas (ibid.). Há 

métodos criativos baseados na escrita, como os diários pessoais ou partilhados ou a escrita a 

partir de imagens ou sonhos. Se o desenho e escrita ajudam a pensar, memorizar, sintetizar, 

refletir e criar, poderá promover-se o recurso ao desenho e escrita num museu, para pensar 

sobre o que se vê, memorizar o relevante, sintetizar o fundamental, refletir e partilhar 

reflexões? Que materializações podem surgir, num museu, a partir de estratégias de desenho e 

escrita?  

 Algumas estratégias mais estruturadas podem também ser usadas para promover um 

olhar atento. Consider all facts (CAF) é um método analítico que assegura que, ao tomar uma 

decisão, se consideram todos os fatores relevantes (IDES, 2004b). Cultura do Pensamento é 

outro método, criado para museus, que integra sete estratégias sequenciais: olhar de perto; 

maravilhar-se e questionar; interpretar; conectar; considerar diferentes perspetivas; ir além da 

superfície; formar uma conclusão (Ritchhart, 2007, p. 139). As VTS - Visual Thinking 

Strategies - são um método para pensar, que se adapta bem ao pensar no museu. Parte da 

discussão em grupo sobre obras de arte e os participantes cultivam a capacidade e confiança 

de apresentar as suas ideias e aprender a partir dos pares (Ritchhart, 2007). 
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 Uma última estratégia de análise, na qual o pensamento crítico tem uma intervenção 

forte, é a interpretação. Interpretar a partir de hipóteses baseadas em evidências leva a 

penetrar no que não se vê num primeiro olhar, ir além da superfície e atingir a complexidade 

(Ritchhart, 2007, p. 148). A complexidade resulta de dois processos, um de diferenciação, 

outro de integração (Csikszentmihalvi, 1990, p. 41). A diferenciação implica um movimento 

em direção ao único, separando o Eu dos outros e a integração refere-se à união com os outros 

e com outras ideias. O ser humano caminha na direção da complexidade através destes dois 

processos. Interpretar tem a ver com analisar pontos de vista. Para interpretar é importante 

distinguir entre pessoas e ideias, entre o que é dito e o modo com é dito, entre porque é que as 

pessoas pensam, como pensam e se o que pensam é correto (Ruggiero, 2012, p. 198-199), 

pelo que o pensamento crítico é fundamental nesta estratégia. O método LTA – Learning 

Through Art, usado em museus, integra seis modos de olhar a arte e interpretar o texto, 

contribuíndo para aumentar as capacidades de pensamento crítico: descrição completa, foco 

aumentado, colocação de hipóteses, raciocínio evidencial, construção de esquemas e 

interpretações múltiplas (Downey et al., 2007). Este e outros métodos de análise recorrem à 

escrita, desenho e observação, para analisar uma obra de forma aprofundada. Será o museu 

um lugar que convida à interpretação? 

4.3.5. Estratégias de Desenvolvimento e Reestruturação 

 Através de estratégias de desenvolvimento e reestruturação constrói-se um mundo 

complexo, resultando na síntese, por comparação, contraste ou integração (Heerwagen, 2006, 

Cognitive Aspects of Creativity Section, para. 6). Existem diferentes modos de desenvolver 

ou reestruturar ideias – combinando partes, reestruturando, recorrendo a mapas e esquemas, 

partilhando ideias ou sintetizando-as. Pode desenvolver-se uma ideia relacionando diferentes 

elementos, encorajando a integração de áreas e tópicos distintos em significado e relevância 

(Craft, 2001; Sefertzi, 2000). Pode também reestruturar-se um padrão, olhando-o de modo 

diferente, escolhendo um “ponto de entrada” diferente (De Bono, 1990, p. 123). Compara-se 

esta estratégia a uma construção de lego, que se pode desmontar e voltar a montar com as 

mesmas peças, de forma diferente. Será que num museu se pode “entrar” numa obra por 

“portas” diferentes? Picasso dizia que a criação é, antes de mais, um ato de destruição pois, 

para criar, é preciso desconstruir, destruir padrões, regras e ideias estabelecidas (Vidal, 2007). 

 Há métodos criativos baseados em estratégias de relacionar e selecionar. Um deles, 

denominado Sticking Dot, consiste em recorrer a marcas coloridas para selecionar ideias e 

alternativas colocadas numa mesa ou parede, convergindo para uma solução. Será que na 
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montagem de uma exposição se pode recorrer a técnicas de relacionar e selecionar ideias para 

trazer novas ideias para o desenho da exposição? Será que se pode recorrer ao sticking dots 

para selecionar as obras ou objetos preferidos?  

 Existem métodos de decomposição que se baseiam na construção de listas, como o 

SCAMPER24 – método que permite transformar um produto, ideia ou serviço, questionando 

como o utilizar para outros fins e pensando em mudanças (Daley, 2005, p. 27). O método 

Prós e Contras propõe o confronto de duas listas, uma de pontos positivos e outra de 

negativos e o PMI (ver 2.2.4), consiste em listar pontos positivos, negativos e interessantes de 

qualquer situação ou acontecimento. O método Similitudes e Diferenças propõe a criação de 

duas listas, uma de semelhanças, outra de diferenças entre dois objetos, situações ou produtos. 

A Listagem de Atributos é um método que divide um produto ou sistema nas suas partes e 

identifica maneiras de recombinar as partes e a Análise Dimensional é uma lista que relaciona 

os 5Ws e um H25 para explorar problemas por cinco dimensões: 

 Dimensão substantiva: o quê? – visível/ invisível; ativo/ passivo; 

 Dimensão espacial: onde? – perto/ longe; isolado/ no meio; 

 Dimensão temporal: quando? – recente/ antigo; constante/ inconstante; 

 Dimensão quantitativa: quanto – muito/ pouco; simples/ complexo; 

 Dimensão qualitativa: quão sério – primário/ secundário; valores próprios/ impróprios. 

 Será que estes métodos podem ser úteis na abordagem de objetos em exposições? 

Pensar em listas de prós e contras, similitudes e diferenças, observar comparativamente duas 

obras, poderá ajudar a analisá-las de forma criativa?  

 Construir esquemas é outra estratégia para reestruturar ideias de forma criativa. O 

recurso a esquemas de análise, síntese ou reestruturação, a mapas mentais, concetuais ou de 

conexão ajuda a encontrar novas relações entre partes antes não relacionadas (Downey et al., 

2007; IDES, 2004b). Pode recorrer-se a mapas para relacionar ideias ou correlacionar 

conceitos. Uma das vantagens dos mapas é que a comunicação visual é poderosa. Como é que 

se podem usar esquemas e mapas num museu? Os Mapas Mentais, método criado por Tony 

Buzan (1996), partem dum foco central – problema, ideia-chave – a partir da qual se colocam 

questões relacionadas, em ramos que saem do foco central, podendo ser criadas relações entre 

vários ramos. Com regras bem definidas, este método permite síntetizar e selecionar o mais 

relevante num problema ou situação. Os Mapas cognitivos ajudam a criar uma estrutura para 
                                                 
24 SCAMPER: S, substituir componentes; C, combinar com outras coisas; A, ajustar, alterar funções; M, modificar, aumentar 
ou diminuir escala; P, pôr em outros usos; E, eliminar, remover elementos; R, reverter ou reorganizar. 
25 Cinco Ws: what, where, when, who, why; Um H: how. 



Cap. 4 FERRAMENTAS PARA PROMOVER E EXERCITAR A CRIATIVIDADE 

85 
 

dados complexos e suportam a criatividade coletiva. A Modelagem Hexagonal é um método 

que complementa o Mapa Mental e é usado no desenvolvimento estratégico e planeamento. O 

indivíduo escreve ideias ou soluções em hexágonos separados, depois acoplados em grupos 

de questões relacionadas, podendo ser usados para criar um mapa de influências.  

 Como é que um museu pode recorrer a mapas mentais e concetuais para reestruturar 

ideias? Se os mapas mentais são um método de síntese, seleção e criação de relações, podem 

ser usados para selecionar, sintetizar e relacionar ideias numa exposição? Se os mapas 

cognitivos ajudam a relacionar imagens, objetos e palavras, poderão ser úteis para comunicar 

com o V/P? Se os mapas de modelagem hexagonal ajudam a associar questões, poderão ser 

usados para ligar o conhecimento que o V/P traz ao que encontra no museu? 

 Incentivar a partilha de opiniões e perspetivas pode também ser uma estratégia para 

desenvolver ideias criativas pois partilhar e explicar ajuda a aprofundar o entendimento. 

Como é que os museus incentivam a que as exposições sejam espaços de partilha e debate? 

Por fim, sintetizar e formar uma conclusão é uma estratégia que obriga a reestruturar a 

totalidade da informação numa forma sintética relevante e representativa (Ritchhart, 2007). 

De novo, nesta estratégia, é determinante o uso do PC. Como é que os museus promovem a 

que o V/P sintetize o que considera relevante e representativo? 

4.4. PONTOS-CHAVE E PONTES DE CONTINUIDADE 

 Neste capítulo apresentaram-se facilitadores e estratégias que potenciam a criatividade. 

Os facilitadores podem funcionar, também, como bloqueadores, pelo que se passará a fazer 

referência aos elementos facilitadores e bloqueadores da criatividade, como um todo. Da 

panóplia de ferramentas referidas na bibliografia na área, selecionaram-se algumas para 

ilustrar cada tipologia de estratégia que se considera terem potencial para ser aplicadas em 

museus. Cada tipologia analisada corresponde a um modo de ver distinto (Figura 21, p. 86). 

As estratégias de quebra de rotina conduzem ao olhar por diferentes perspetivas; as estratégias 

imaginativas convidam a ver com imaginação; as estratégias de procura desafiam a ver com 

as memórias, vivências e experiências de cada um; as estratégias de análise relacionam-se 

com ver em pormenor e as de desenvolvimento e reestruturação partem do ver por partes para 

um olhar o todo reestruturando de forma nova. Os cinco modos de ver criativos, resultantes 

das cinco tipologias de estratégia, são importantes para pensar a criatividade num museu, do 

ponto de vista do visitante. Serão retomados noutro capítulo, com o objetivo de discutir como 

é que se aplicam em museus. Ao longo deste capítulo levantaram-se possibilidades, 
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5.1. DISCUSSÃO DE CONCEITOS 

 Ao longo do Cap. 3 apresentaram-se e discutiram-se alguns conceitos – criatividade 

radical e de todos os dias, espaços entre, pensamento imaginativo e criativo, pensamento 

crítico, entre outros – fundamentais para uma abordagem da criatividade em qualquer 

contexto. Neste subcapítulo analisa-se cada um desses conceitos no contexto de um museu. 

5.1.1. Criatividade Radical e Criatividade de todos os dias no Museu 

 A criatividade pode dividir-se, como já se referiu, em duas tipologias – criatividade 

radical e criatividade de todos os dias. Uma e outra caracterizam-se pela novidade, adequação 

e autoria. Como é que a criatividade pode ser pensada no contexto de um museu e como é que 

estas tipologias estão presentes, num museu?  

 Muitos museus colecionam e expõem testemunhos de feitos e momentos que são marca 

da criatividade radical da humanidade. Nos museus a criatividade radical é “honrada, 

preservada e exposta” (AAM, 2012, p. 2) e muitas coleções nasceram, exatamente, da vontade 

de colecionar testemunhos da criatividade humana radical. Como refere Kotler, 

Os museus celebram a criatividade dos artistas, cientistas, naturalistas e historiadores. Os 
visitantes vêm ao museu para se ‘aquecerem’ na glória da criatividade artística ou da 
descoberta científica (Kotler, 2003, p. 15).  

 Num museu o V/P encontra testemunhos de feitos e nomes relevantes da história, 

ciência e arte. Dean considera-os “bancos de memória cultural da sociedade humana” que 

fornecem “espaço para a educação e reflexão” (Dean, 1994, p. 1-2). Efetivamente, 

Desde há séculos que os museus usam incontáveis horas e enormes recursos a colecionar e 
preservar esta evidência da criatividade humana (Norris & Tisdale, 2014, p. 10). 

 Se durante muito tempo as coleções dos museus só testemunhavam as obras de grandes 

mestres e feitos, aos poucos o quotidiano foi entrando nos museus e, com ele, a criatividade 

de todos os dias. Muitos museus procuram hoje representar as pessoas comuns, a sua história 

e interesses e, nesse sentido, as políticas de coleção e de exposição foram-se transformando, 

integrando e expondo objetos representativos da vida e criatividade de todos os dias do 

cidadão comum. Hoje coexistem nos museus objetos que testemunham a criatividade radical 

de homens e mulheres geniais e outros que testemunham a criatividade de todos os dias de 

tantos homens e mulheres desconhecidos. Pense-se por exemplo em alguns museus londrinos, 

como a National Gallery, a Tate Gallery ou o Science Museum, onde o V/P contacta com a 

criatividade radical de artistas e cientistas e outros museus, como o Museu de Londres, onde o 
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V/P contacta com as pessoas comuns de Londres, na sua diversidade, sem esquecer as 

minorias étnicas, através de projetos como The Peopling of London26 (Merriman, 2007, p. 

336). Muitos museus históricos expõem e integram atualmente nas coleções, a par de 

testemunhos de grandes feitos, outros referentes a episódios menos conhecidos, escondidos, 

até polémicos. Também museus de artes decorativas colecionam e expõe objetos que 

representam a diversidade das comunidades. A coexistência, nos museus, de objetos que 

testemunham a criatividade radical com outros que testemunham a de todos os dias reflete a 

multiplicidade de olhares que podem habitar um museu. Hoje este é um espaço que coleciona 

e expõe testemunhos da novidade adequada na história da humanidade: a novidade dos 

grandes feitos, que foram traçando o rumo e transformando o mundo mas, também, a 

novidade do quotidiano que, embora não trace o rumo da humanidade, deixa, também, um 

traço de autoria e identidade na história dos homens. Se a criatividade radical marca o rumo 

da humanidade, a criatividade de todos os dias molda o modo como esse caminho é trilhado. 

Alguns materiais para professores do DAM27 referem que “a criatividade grande, dos Mestres, 

pode ser apreciada nas galerias e a criatividade pequena, do dia-a-dia, pode inspirar-se vendo 

a dos mestres, nas galerias.” Com o intuito de facilitar a criatividade de todos os dias dos 

visitantes, o DAM começou a instalar espaços interativos nas galerias, para que o visitante 

treine a criatividade pequena em tarefas e atividades (DAM, 2009). É exatamente essa 

criatividade de todos os dias, do visitante nos museus, que se irá discutir nesta investigação. 

 A criatividade radical está representada naquilo que o museu coleciona e expõe e a de 

todos os dias está presente, além das coleções, noutros contextos do museu. Pode estar na 

gestão das coleções – uma gestão criativa – ou nas pessoas que trabalham ou se relacionam 

com esses testemunhos de forma criativa – o profissional ou visitante, por exemplo. A 

experiência de visita ou participação numa atividade pode ser, como se discutirá, uma 

experiência criativa. 

5.1.2. Pensamento Imaginativo e Criativo no Museu 

 Uma das componentes da criatividade é o PIC. Este conceito aplica-se, num museu, 

quando o V/P se relaciona com uma exposição e a sua imaginação, se ativada, lhe permite 

imaginar novas relações ou, como refere Green: 

                                                 
26 Projeto inovador de história oral desenvolvido pelo Museu de Londres, que procurou atrair e envolver imigrantes que não 
visitavam o museu. O projeto recolheu, através de entrevistas, a visão e voz de londrinos de comunidades multiculturais que 
não se sentiam representados no museu e integrou essa visão no contexto expositivo. Situado no contexto da pós-
modernidade, este projeto teve também outras motivações, nomeadamente o de questionar profundamente as representações, 
num contexto museológico. 
27 Denver Art Museum, Denver, EUA. 
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(…) olhar por detrás das coisas que existem e perceber novas possibilidades de visão, novas 
extensões da consciência (GREEN, 1998, p. 47, as cited in Bedford, 2004, p. 6).  

 É nesse processo de ver, pensando, e pensar, vendo, que o PIC atua e cria novas 

relações e ideias. Referiu-se em 2.1.3 que os museus ajudam a transformar o mundo e a 

sociedade, quando provocam uma reflexão crítica. Batista Pereira (2013) refere também que o 

museu pode mudar comportamentos, alterar visões e atitudes. Considera-se que este potencial 

transformativo é o fator mais relevante para fazer do museu um espaço de criatividade e, neste 

sentido, o mais importante na visita, como refere Marta Lourenço (2013), é que o museu 

“deve transformar”, “abrir janelas”. Mas para que o PIC gere criatividade é necessário, como 

se viu, conhecimento, motivação e pensamento crítico. 

 Retomando os conceitos de Edward De Bono, numa visita a uma exposição o PIC atua 

num contexto próprio (pessoal) e em relação com um domínio (conhecimento, valores, 

práticas) e um campo (contexto social do tempo que vive). Sem conhecimento prévio, o 

campo de ação do PIC é pobre. O novo conhecimento resulta do encontro entre o que o V/P 

traz e o que encontra no museu/ exposição. De acordo com Walker, o visitante chega  

(…) com as suas próprias narrativas de entrada, uma espécie de storyline interna baseada no 
seu conhecimento prévio, que é depois comparado com a narrativa curatorial, num processo 
dialógico (K. Walker, 2010, p. 48). 

 É nessa sobreposição e interceção de dois (ou mais) terrenos de conhecimento que 

surge uma rede de cruzamentos e inter-relações, através da qual o PIC e PC atuam. Entende-

se por conhecimento inicial assim, a matéria-prima, o terreno, espaço neural que, quanto mais 

complexo, mais potencial criativo tem. Quando o conhecimento prévio do V/P se entrecruza 

com o conhecimento potenciado no museu, o PIC cria analogias, correlações de ideias, novas 

combinações que são tanto mais complexas quanto mais complexo é o terreno de atuação. Por 

isso visitar inúmeras vezes um museu de grande complexidade não esgota as possibilidades 

da criatividade, antes permite uma experiência cada vez mais complexa e criativa. Por isso 

também, a experiência criativa de cada um é pessoal e única, pois resulta da interceção de 

dois campos de atuação, em que um deles é o mundo interior do V/P, com as suas memórias, 

experiências e conhecimento. Por isso, ainda, a complexidade do conhecimento que o V/P 

traz consigo potencia uma visita mais criativa. Mas para que a interceção entre o 

conhecimento prévio e o conhecimento potenciado aconteça, são necessários espaços entre. 
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 Os espaços entre permitem então que o museu seja um espaço transformativo. Quando o 

V/P perceciona, pensa ou sente uma questão de forma diferente, depois de ter visitado um 

museu, é porque, possivelmente, usou o espaço entre como espaço de criatividade, de 

integração de conhecimento, de criação de relações novas, e a experiência foi transformativa. 

5.1.4. Pensamento Crítico no Museu 

 Como é que atua e qual o papel do PC na visita ao museu? O PC tem função de 

filtragem, selecionando e avaliando as relações criadas pelo PIC. Enquanto numa visita a uma 

exposição o PIC cria relações entre o que o V/P carrega consigo e o que encontra, o PC é 

responsável pela seleção, avaliação e síntese. Quando se entra num espaço expositivo não se 

vê tudo de igual modo, alguns objetos retêm o tempo e o olhar, outros questionam, outros não 

fazem sequer parar ou olhar. É o PC que seleciona onde parar, o que focar, o que ver em 

maior detalhe. Quando o indivíduo se detém numa obra e questiona o seu valor e relevância, 

usa o PC para orientar essa avaliação. Quando, ao sair do museu, revê na mente as obras, 

ideias ou testemunhos que mais deixaram eco em si, faz a síntese da visita. De novo, recorre 

ao PC. 

 PIC e PC são, assim, duas ferramentas do pensamento que o V/P usa, intercaladamente, 

ao longo da visita, numa complementaridade em tempos diferentes. Se o PIC enche a mente 

de uma enorme quantidade de imagens e ideias, que acompanham o visitante ao sair de um 

museu, o PC ajuda-o a selecionar o que realmente mais o marca ou transforma. O processo de 

uma visita ao longo de uma exposição pode comparar-se a uma viagem de automóvel, em que 

a alternância entre mudanças faz seguir caminho, fazer paragens, acelerar, recuar, até ao 

destino. Também na viagem por uma exposição é a alternância entre o PIC e o PC que conduz 

o visitante ao longo da experiência da visita. Quando se usa bem estas ferramentas, faz-se da 

experiência da visita uma experiência criativa e transformadora. 

 O recurso ao PC não é, no entanto, intuitivo e imediato, porque o PC não é o ‘olhar 

natural, o primeiro olhar’ sobre as coisas, é um segundo olhar, um segundo pensamento, um 

pensamento sobre o próprio pensamento, que parte do primeiro nível de pensamento, analisa-

o e reestrutura-o (Paul & Elder, 2002, Become a Critic of your Own Thinking Section, para. 

1). Numa exposição muitas vezes o primeiro olhar, intuitivo e não refletido, leva a pensar 

“Gosto”, “Não gosto”, “Até eu fazia” e seguir caminho. Um segundo pensamento, porém, 

leva a analisar, avaliar e reestruturar o primeiro pensamento: “Gosto porquê? Não gosto de 

quê e porquê? O que sinto? Noutro contexto teria a mesma reação?” O incentivo a passar de 

um primeiro para um segundo olhar, mesmo sem ferramentas para aprofundar o olhar, ajuda a 
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criar uma relação pessoal com um objeto que, de outro modo, passaria despercebido. Esse 

incentivo pode ser uma provocação, uma questão ou, por exemplo, um desafio lançado por 

um elemento mediador. 

 O PC é uma capacidade que se educa e treina, útil em qualquer área da vida pessoal ou 

profissional em que uma pessoa tenha de comunicar, tomar decisões, analisar e resolver 

problemas (Lau, 2011; Tenreiro-Vieira & Vieira, 2000). Sendo o museu um espaço onde, no 

diálogo com a exposição, o V/P recorre às capacidades do PC, pode constituir um excelente 

lugar para exercitar esta capacidade útil a qualquer um.  

 As características chave do pensamento crítico, apontadas por diversos autores, são a 

análise racional, a avaliação e a reflexão. Análise, avaliação e reflexão são recursos a que se 

apela constantemente numa visita a uma exposição, seja de que tipologia for. Analisa-se de 

longe, de perto, em relação, avalia-se os porquês, os como, os ses e os gostos, reflete-se 

acerca do que se sente e pensa, do que dizem e do significado das coisas. 

 O conhecimento teórico para uma pessoa se tornar mais crítica, segundo Lau, situa-se 

em cinco áreas, como já se referiu, podendo esse conhecimento ser aplicado no contexto de 

uma visita a uma exposição, como se sugere na Tabela 6, p. 96. As capacidades apontadas 

com mais frequência como características dos pensadores críticos são a identificação de 

assunções, clarificação e focagem de questões relevantes, inferências, deduções, induções, 

avaliação ou ajuizamento da credibilidade de uma fonte (Tenreiro-Vieira & Vieira, 2000, p. 

30). Todas estão presentes na relação do V/P com uma exposição. 

 Algumas das disposições que facilitam o PC – abertura de espírito e respeito pelo outro, 

imparcialidade, suspensão da emissão de juízo, questionamento dos pontos de vista pessoais – 

são também facilitadoras do PC numa exposição. A imparcialidade ajuda a que, quando um 

museu apresenta várias vozes, o V/P consiga analisá-las, sem aceitar logo o primeiro nível de 

pensamento. A suspensão da emissão do juízo ajuda-o a ser mais aberto a diferentes opiniões. 

Estas disposições facilitam a que o V/P se deixe transformar pela visita de forma refletida. 

 Por fim, uma característica do pensamento crítico relevante no museu é o conceito de 

transferência (Tenreiro-Vieira & Vieira, 2000, p. 33). Referiu-se em 3.2.3 que a transferência 

permite transferir o pensamento crítico de um tópico para outro o que, não sendo automático, 

se ensina (ibid.). Nos museus o desenvolvimento do PC perante uma obra ou núcleo de uma 

exposição pode ser transferido para outro núcleo, outra exposição, ou para a relação com 

outros objetos e contextos fora do museu. Este conceito permite que a transformação gerada 

pela visita possa ter ecos no quotidiano do V/P. Esta questão é relevante, pois diversos 
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relatórios publicados ao longo da última década definem o PC como uma das ferramentas 

mentais mais importantes no séc. XXI. Um desses relatórios revela, por exemplo, que os 

empregadores consideram que o PC e a consequente capacidade de resolver problemas é a 

competência mais importante para um indivíduo, no séc. XXI (Jerald, 2009, p. 48-50). 

 

Conhecimento 
teórico 

Exemplo de 
aplicações 

Aplicações em museus 

Análise de 
significado 

Explicar ideia clara e 
sistematicamente  

Explicar clara e sistematicamente as ideia em 
torno de uma obra ou objeto exposto. 

Lógica Analisar e avaliar 
argumentos 

Analisar e avaliar argumentos acerca de uma 
questão levantada por um objeto ou temática de 
uma exposição. 

Métodos 
científicos 

Usar dados empíricos 
para testar uma teoria 

Usar dados empíricos recolhidos na análise 
atenta à obra para testar algo que os textos 
referem. 

Decisões e 
valores 

Refletir criticamente 
para posteriormente 
tomar decisão racional 

Refletir criticamente sobre os temas expostos e 
decidir se se concorda ou não com as visões 
apresentadas, com quais, porquê e porque não. 

Deteção de erros 
e preconceitos 

Detetar enganos de 
raciocínio que 
normalmente causam 
equívocos 

Ser capaz de perceber preconceitos e equívocos 
nas visões apresentadas, questionar de forma 
construtiva o que é referido e apresentado. 

Tabela 6 – O Pensamento Crítico aplicado ao Museu 

Conhecimento necessário ao pensamento crítico, no museu – tabela a partir de Lau (2011). 2014 © Inês Ferreira 

 Marian Lopez (2003, p. 205) refere que a visita ao museu articula dimensões do PC, 

como as capacidades cognitivas de transferir conhecimento, analisar argumentos, questionar, 

solucionar problemas ou avaliar fontes de informação. Refere ainda que a visita articula 

dimensões  afetivas como a curiosidade, a imaginação, o pôr-se no lugar do outro e a 

capacidade de pensar de forma independente. Tanto a criatividade como o conhecimento estão 

presentes em toda a experiência estética e têm raízes e finalidades antropológicas, pois falam-

nos de nós mesmos, segundo a autora. O museu é, então, criativo quando potencia que cada 

visitante seja criativo, “faça o mundo, crie-o de novo” (ibid., p 219). 

5.1.5. Processo Criativo da Visita ao Museu 

 Numa visita a um museu, o PIC e o PC atuam articulada e intercaladamente no espaço 

de interceção entre o conhecimento que o museu disponibiliza e o conhecimento do V/P. 

Como em qualquer sistema criativo, a motivação é o motor que faz com que a criatividade 

realmente aconteça. Se um indivíduo visita uma exposição, por mais complexa e interessante 
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que seja, por mais conhecimento e melhores capacidades de PIC e PC que tenha, dificilmente 

a experiência será criativa se não estiver motivado. 

 A alternância entre o PC e PIC relaciona-se com a alternância entre o pensamento 

divergente e convergente. É possível despoletar o pensamento divergente numa exposição 

colocando perguntas de fim aberto, que provoquem o pensamento criativo. Mas é necessário 

que o processo de divergência dê lugar à convergência para que, após a geração de ideias e 

possibilidades, haja um processo de seleção e avaliação. Pode pensar-se a visita como um 

processo criativo ao longo do qual a convergência e divergência se vão intercalando, 

envolvendo 4 tipos de pensamento – fluente, flexível, original e elaborativo. Como é que estes 

quatro modos de pensar atuam no processo de uma visita a um museu? Pensar fluentemente 

implica produzir uma grande quantidade de possibilidades e ideias. Perante um objeto ou 

problemática que uma exposição oferece, o V/P pode levantar questões e, quanto mais aberto 

for este exercício de questionar e gerar possibilidades, maior será o campo das possíveis 

novas ideias e relações. O pensamento flexível desenvolve uma grande variedade de 

perspetivas. Perante um objeto ou temática, este tipo de pensamento permite ver a partir de 

pontos de vista distintos – a perspetiva do curador, artista, crítico de arte, ou a perspetiva 

social, histórica ou sensorial, por exemplo. O pensamento original produz o invulgar, dá 

respostas altamente personalizadas. Quanto mais o V/P usar este modo de pensar, mais faz da 

visita uma experiência pessoal e única. O pensamento elaborativo é aberto a detalhes. O 

recurso a este modo de pensar ao longo da visita permite um olhar atento, analítico, que cria o 

contexto para se entrar melhor em relação com cada objeto ou temática. 

 Ao longo da visita pode ainda pensar-se em diferentes formas de gerar criatividade. 

Boden (1998, p. 75-80) considera três modos de gerar novas ideias: a criatividade 

combinacional, exploratória e transformacional. A criatividade combinacional resulta de 

novas combinações de ideias familiares. Numa visita o V/P nem sempre é confrontado com 

novas ideias mas o encontro com ideias familiares pode potenciar novas relações entre as 

“unidades de conhecimento” já conhecidas. A criatividade exploratória resulta da geração de 

ideias pela exploração de conceitos estruturados. Não se criam relações novas mas vai-se mais 

fundo nos conceitos e ideias já conhecidos. No confronto com uma exposição o V/P pode ver 

em maior detalhe e complexidade algumas ideias já conhecidas – vai mais fundo na relação 

com as ideias que já tinha e por isso aumenta a complexidade do conhecimento e as relações 

existentes ganham novidade. Por fim, a criatividade transformacional resulta da 

transformação de algumas dimensões da estrutura, de modo a que uma nova estrutura seja 
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gerada. Corresponde assim à transferência de conceitos de um domínio para outro, que já se 

referiu. Baptista Pereira (2013) conta que, numa visita ao Museu da Pasta28, foi confrontado 

com a ideia de que “ a pasta pode acabar com a fome no mundo” e refere como a visita 

alterou definitivamente a sua relação com este alimento, de que não gostava, contribuíndo 

para uma mudança de atitude e comportamento da sua parte. A mudança aconteceu porque o 

museu mexeu com uma problemática que lhe era cara – a fome no mundo – e as áreas de 

conhecimento do museu e do autor se cruzaram, criando zonas de interceção, havendo 

transferência de conceitos de um domínio para outro. Este é um grau profundo da criatividade 

no museu, do ponto de vista do V/P – quando transforma atitudes e comportamentos.  

5.1.6. Mediação no Museu 

 A mediação, de acordo com a Teoria Ação-Rede (ANT) não é simples intermediação 

(3.4.1). Mediar é associar e, simultaneamente, transformar. Como pensar este conceito no 

contexto do museu? O conceito tem diferentes aproximações em diferentes países (Semedo, 

2014, p. 171) e a formação e oportunidades de trabalho no contexto da mediação no museu 

têm sido discutidas na Europa (ibid.). Numa visão alargada, pode pensar-se o museu em si 

como objeto mediador, espaço de mediação entre o V/P e o mundo, entre o V/P e as memórias 

coletivas. Pezzini (2014, p. 45) fala do museu no sentido de atravessar um “limiar invisível, 

experimentar um espaço” não só físico como também de comunicação, que tem “a capacidade 

de mediar e instaurar o contacto com outros espaços, outras temporalidades, outras culturas, 

outras percepções da realidade”. Pode pensar-se o museu como lugar-objeto e, 

simultaneamente, lugar de encontro e expressão coletiva (Nunez, 2007, p. 183). Walker refere 

que “muitos investigadores consideram o museu como um mediador” (K. Walker, 2010, p. 

34) e, efetivamente, o museu hoje, em termos de edifício “deixa de ser simples contentor, 

neutro, para passar a ser uma obra e, como tal, entra em diálogo com as coleções e às vezes 

até se impõe a elas (Pezzini, 2014, p. 44). Também Umberto Eco se refere ao “triunfo do 

contentor sobre as obras”, ao falar de museus visitados não pelo conteúdo mas “pela magia do 

contentor”, como o Guggenheim de NY, ou de Bilbao, que o próprio Eco refere ter visitado 

para ver a arquitetura de Frank Gehry e só em segundo lugar as obras expostas (Eco, 2014, p. 

30-31). Eco confere uma dimensão temporal a este poder mediador do museu, ao lembrar que 

não é um fenómeno do nosso tempo, já no tempo da abertura do Louvre, “muita gente ia lá 

para ver pela primeira vez um palácio, até então fechado ao povo” (ibid., 32). Não é, no 

                                                 
28 Museo Nazionale delle Paste Alimentari, Roma 
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entanto, este conceito do museu como mediador que interessa aqui, mas a mediação entre V/P 

e objeto no contexto duma visita e os processos de mediação nesse espaço entre, que facilitam 

(ou não) o encontro visitante/objeto (Ferreira, 2014b). Semedo fala de mediação no museu 

enquanto vivência e ação nos espaços de fronteira, inbetween (Semedo, 2014, p. 173). Como 

refere Hooper-Greenhill (2006, p. 236), num museu “os objetos não falam por si. Não há uma 

correspondência necessária entre significado e artefacto – não há um significado essencial, 

uma significação única.” O objeto é ponto de partida para múltiplos significados e 

interpretações. As pessoas constroem significados a partir de encontros com objetos, 

constroem pontes entre o seu contexto e o contexto dos objetos, podendo essa relação ser 

mediada por instrumentos mediadores (K. Walker, 2010). A mediação no museu é, então, a 

ação de “ligar as peças” para construir significados, no espaço entre, num processo 

transformador. Os museus dinamarqueses, por exemplo, apresentam a mediação como um dos 

cinco pilares do museu, juntamente com colecionar, registar, preservar e investigar. Num 

Seminário Internacional realizado em 2013 pela Associação dos Museus Dinamarqueses29, a 

mediação foi o tema em debate, sendo referido que os museus são cada vez mais desafiados a 

trabalhar nas fronteiras, nesses espaços entre.  

Para a experiência de encontro, no museu, o visitante traz o seu contexto pessoal – identidade, 

memória, interesses, crenças, motivação, espectativas, escolhas e conhecimento (Pierroux, 

2007) – o que constitui o mais importante fator na construção do conhecimento, segundo 

Walker ( 2010). Quando o mundo interior do V/P se cruza com o mundo da exposição, o 

encontro é uma experiência de interioridade, pois implica a natureza interior, mental e 

espiritual, do indivíduo. Esse espaço entre dois mundos é o espaço da mediação, onde atuam 

os instrumentos ou agentes de mediação, na construção de significados (Figura 24, p. 100). 

 Os agentes de mediação são responsáveis por essa aproximação entre o visitante e o 

objeto (Kadobayashi, Nishijmoto, Sumi, & Mae, 1998). O termo agente refere-se a uma 

pessoa, máquina ou texto, por exemplo. Pierroux (2007, p. 217-223) refere-se aos diversos 

instrumentos mediadores potencialmente presentes numa exposição – a arquitetura do museu, 

os conteúdos temáticos, práticas de olhar, conversações, tabelas, sites, podcasts, blogs, 

catálogos, entre outros  – ou seja, tudo o que possa mediar a relação do V/P com os objetos 

expostos. 

                                                 
29http://www.dkmuseer.dk/sites/default/files/dokumenter/Association_of_Danish_Museums_international_seminar_on_medi
ation.pdf 
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portáteis disponibilizados pelo museu (um livro para partilhar comentários sobre uma obra ou 

um desdobrável de exploração da exposição, por exemplo). Estes objetos portáteis adicionam 

múltiplas narrativas à exposição, que se sobrepõem, ampliando o espaço da exposição (ibid.). 

Svabo propõe o termo “modos de visitar mediados” quando, entre o visitante e o objeto, 

existem elementos mediadores. Walker refere-se à mediação com instrumentos quando o 

elemento mediador é parte separada do visitante e do objeto (K. Walker, 2010, p. 84). Simon 

refere os objetos sociais, que se consideram não pelo significado artístico ou histórico, mas 

pela capacidade de promover conversa e experiência social, que permitem às pessoas focar a 

sua atenção numa terceira coisa, mais do que em cada um. Não têm de ser físicos, mas têm de 

ser entidades distintas (Simon, 2010). Nesta investigação, quando se fala de elementos 

mediadores (EM) em museus, referem-se os objetos, trazidos pelo V/P ou disponibilizados 

pelo museu, que medeiam a relação do V/P com os objetos ou temáticas presentes na 

exposição. Considera-se que não têm de ser físicos mas são elementos distintos relativamente 

ao V/P e ao objeto do museu. A mediação no museu é assumida no sentido definido por 

Latour, em que mediar é associar e, simultaneamente, transformar (Latour, 1991), em que o 

mediador não é mero intermediário, mas agente transformador. Nesta investigação, considera-

se ainda relevante outro termo, proposto por Svabo na sua investigação – multiplicidade. 

Efetivamente na visita a uma exposição entram em jogo, simultaneamente, no espaço de 

mediação, múltiplas lógicas, ordens, padrões, o que implica que o espaço seja concetualizado 

como múltiplas espacialidades que se sobrepõem, podendo uma pessoa participar em vários 

atos sobrepostos. Pense-se num espaço expositivo onde decorrem, ao mesmo tempo, uma 

visita escolar orientada por um mediador, uma visita em família, com um desdobrável com 

desafios, uma visita de um investigador que tira notas no seu bloco e um turista individual que 

fotografa a todo o momento. A multiplicidade de narrativas e visitas mediadas sobrepõe-se e 

podem por vezes entrar em conflito. 

 Svabo refere que os objetos portáteis podem ser usados de múltiplas formas para criar 

encontros inspiradores e imaginativos entre o visitante e a exposição e que podem coexistir e 

sobrepor-se numa visita. Num mesmo espaço podem coexistir diversas formas mediadas de 

visitas – desdobrável, audioguia, mesa de atividades – e o visitante pode ir saltando entre elas. 

A mediação num museu não acontece num redoma ou processo fechado, laboratorial, 

acontece num espaço multifacetado em que as ações coexistentes e se sobrepõem. É neste 

sentido que se entende a mediação no museu, como processo caracterizado pela 

multiplicidade e caráter transformador. Os EM “aumentam” o espaço da exposição e criam 
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realidades híbridas. Se, na linguagem contemporânea, o termo realidade aumentada é 

relacionado com tecnologias digitais, ele não tem, necessariamente de se referir a tecnologias. 

Svabo defende que os EM, ao criarem uma multiplicidade de níveis de narrativa novos, que se 

sobrepõem, aumentam a realidade de uma exposição e criam uma realidade aumentada (ibid.). 

Esta visão de Svabo reforça a relevância, hoje, de criar elementos mediadores que aumentem 

a realidade das exposições e criem múltiplos níveis de narrativas possíveis. Svabo (ibid.) 

refere ainda que a mediação, sendo o modo como os instrumentos influenciam a atividade do 

visitante no museu, pode ajudar ou dificultar a relação. A mediação através de mediadores 

que multiplicam os níveis de narrativas, abre caminho à personalização das exposições 

((Kadobayashi et al., 1998) e à interioridade (Pierroux, 2007). Cada visitante, ao recorrer a um 

elemento mediador, cria a sua própria narrativa, em relação com o seu contexto pessoal. Este 

é o caminho da criatividade, trilhado no espaço entre, de mediação entre o mundo interior de 

cada um e o mundo das exposições. 

5.1.7. Participação no Museu 

 Referiu-se já que uma experiência é participativa se “expressiva de qualquer forma, 

quer resulte ou não na geração de conteúdos” (Alan S. Brown & Novak-Leonard, 2011, p. 5). 

Ver-se-á agora o que se entende por experiência participativa numa instituição cultural e, mais 

em concreto, num museu. Uma instituição cultural participativa é, segundo Nina Simon, uma 

instituição onde o visitante pode criar e partilhar, contribuíndo com as suas ideias e expressão, 

discutindo e levando algo para casa, onde se pode relacionar com outros, socializando 

(Simon, 2010). Uma questão relevante, apontada pela autora, é que a participação alarga o 

espaço das instituições tradicionais mas não toma o lugar destas. Não se trata de optar por um 

museu mais tradicional ou participativo, trata-se de alargar o espaço do museu, seja ele qual 

for, criando valor acrescentado para a instituição e para todo o visitante, mais ou menos 

participante. Como refere Simon (ibid.), as técnicas participativas são um “e” e não um “ou” 

na “caixa de ferramentas de um museu”. Esta questão importa porque tornar o museu mais 

participativo não retira valor a quem não adira a essas propostas mas acrescenta valor a 

outros, aumentando a acessibilidade. O conceito de participação em instituições culturais é 

antigo e baseia-se em três conceitos orientadores (Simon, 2010): o primeiro, defendido por 

Stephen Weil (2007), de que a instituição se centra nos públicos; o segundo, largamente 

debatido por George Hein (1998) e por Falk e Dierking (2000) de que o visitante constrói 

significados; o terceiro, em que Pollock foi um dos impulsionadores, de que a voz dos 

utilizadores pode informar a instituição. 
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 Nicholson (2012, p. 7) refere ainda que um museu pode criar oportunidades de 

participação, essencialmente por três vias: recorrendo ao role play, para desafiar a ver pelos 

olhos de outros; criando oportunidades de experimentação para explorar os contéudos da 

exposição; e através da experiências colaborativas, que possibilitam trabalhar com outros. As 

experiências colaborativas e de coprodução implicam “que visitantes e profissionais 

trabalhem em parcerias, de igual para igual” (Kershaw, 2013, p. 12-13), de forma a 

desenharem programas ou modificarem algum serviço. A criatividade colaborativa, segundo 

esta autora, permite ao museu adquirir um conhecimento único das necessidades e interesses 

das comunidades, ganhando relevância e valor junto delas. Por exemplo, o Centro Pompidou 

está a desenvolver um ecossistema baseado nas relações pessoais das comunidades com os 

conteúdos, colocando online um centro de recursos que contém todos os conteúdos 

produzidos deste 1977, organizados semânticamente. Partindo da cultura iterativa da internet, 

propõe que os conteúdos sejam construídos em conjunto com os utilizadores, comunidade e 

entusiastas. Como refere Gauthier (2012, p. 12), “ o progresso da tecnologia digital na nossa 

sociedade é uma dinâmica estrutural a que os museus não podem escapar”. Efetivamente, 

como Simon sublinha, não existe uma aproximação única para tornar uma instituição cultural 

participativa nem aproximações que são melhores do que outras. Existem diferentes formas de 

participar, possíveis num museu. O conceito de participação associa-se também, 

naturalmente, ao conceito de obra aberta, referido em 2.1. 

Conceber as obras de arte como histórias abertas seria o primeiro princípio que deriva da 
conceção de arte como experiência (Arriaga, 2008, p. 68). 

 A arte não é um texto cifrado, nem carrega um significado fixo, que se possa 

descodificar. Arriaga contrapõe à ideia de obra com significado que se pode encontrar, a ideia 

de arte como condensado de experiências que se podem compreender e usar. Considera-se 

que esta visão de Arriaga se estende a todo e qualquer museu, e não só aos de arte: a 

experiência de participação é um condensado de experiências do contexto cultural, situações 

pessoais, e da trajetória histórica que inclui o visitante.  

 Referiu-se em 3.4.2 que existem formas mais ou menos ativas de participação e que a 

experiência de participação pode ser inventiva, interpretativa, curatorial, observacional ou 

ambiental. Como acontecem estas formas de participação, num museu? Em alguns museus 

podem acontecer simultaneamente, pois disponibilizam diferentes possibilidades para 

diferentes visitantes. No DAM, por exemplo, os espaços integrados na exposição com 

desafios para desenhar (drawing activity) convidam a uma participação inventiva (DAM, 
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2001). As atividades de escrita (writing activity) nas mesmas galerias desafiam o visitante a 

imaginar-se dentro de uma paisagem e registar num diário partilhado as suas sensações e 

sentimentos, provocando uma participação interpretativa (ibid.). A atividade Create your own 

exhibition, na qual o visitante organiza a sua própria exposição numa pequena maqueta 

existente no espaço expositivo, convida a uma participação curatorial. O audioguia com 

paragens que encorajam o visitante a observar e analisar comparativamente, duas a duas, 

algumas obras expostas, convida a uma participação observacional. O visitante pode no 

entanto decidir andar, simplesmente, pelas galerias, selecionando uma e outra obra para ver, 

um diário dos visitantes para folhear, uma sala para se sentar, experimentando uma 

participação ambiental. Uns visitantes gostam de participar de forma mais ativa, outros de 

forma menos ativa e o mesmo visitante pode num dia participar de forma curatorial, por 

exemplo, e num outro preferir participar de forma ambiental. Compreender a multiplicidade 

de formas de participação é, por isso, importante para que o museu seja, efetivamente um 

espaço participativo e aberto à diversidade. 

5.2. DISCUSSÃO DE CONTEXTOS 

 Discutidos alguns conceitos centrais na abordagem da criatividade nos museus, 

abordam-se agora os contextos em que a criatividade pode acontecer. Ao longo do Cap. 3 

discutiram-se os contextos em que a criatividade foi sendo investigada, primeiro como área 

específica dentro da psicologia, mais tarde alargada a muitas áreas da investigação. Neste 

subcapítulo analisam-se as áreas em que pode ser pensada e desenvolvida especificamente 

num museu. 

5.2.1. Das Atividades Criativas ao Museu Criativo 

 Se, ao longo da segunda metade do séc. XX, muitos museus se preocuparam em 

oferecer programas para desenvolver as capacidades criativas das crianças, hoje muitos 

preocupam-se em funcionar, no todo, como um sistema criativo. Nos anos 70 do séc. XX a 

criatividade, como campo de investigação, passou a ser considerada numa perspetiva 

sistémica, em empresas e instituições (Amabile, 1998; Culpepper, 2010). Sabe-se também que 

as transformações ocorridas nas últimas décadas exigem capacidades de pensamento crítico e 

criativo para adaptação à mudança (Falk et al., 2011; Robinson, 2011) pelo que, a nível 

pessoal e profissional a criatividade é hoje considerada fundamental para lidar com os 

desafios do presente (Lau, 2011, p. 1) em qualquer sistema. Neste contexto, também nos 
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museus a criatividade passou a ser valorizada. Antes era considerada, essencialmente a dois 

níveis: por um lado, as coleções eram vistas como reflexo do espírito criativo do homem 

(Kotler, 2003, p. 15); por outro, os museus sempre tiveram a preocupação de, através dos 

serviços educativos, desenvolver as capacidades criativas dos visitantes, sobretudo crianças 

(Hooper-Greenhill, 1994a; Moffat & Woollard, 1999). As mudanças profundas nos museus 

nas últimas décadas, porém, com os visitantes a tornarem-se participantes, criou o contexto 

para que a criatividade ganhasse importância e fosse repensada, para além das “atividades 

criativas”. Os visitantes tornaram-se construtores de significados (Hooper-Greenhill, 2011, p. 

362) e os museus passaram a considerar as necessidades e interesses únicos dos indivíduos 

(Falk et al., 2011). Por outro lado, o conceito de pós-museu (Hooper-Greenhill, 2007, p. 81-

82) pressupõe a existência de “muitas vozes e muitas perspetivas,” envolvendo as 

comunidades no debate e partilha de perspetivas e processos e na tomada de decisões – 

comunidades interpretativas. Os conceitos de museu participativo (Simon, 2010) e 

criatividade colaborativa (Brummett, 2012) implicam que o visitante possa participar como 

coautor/ cocurador. A construção e negociação de significados pelas comunidades, assim 

como a criatividade colaborativa, exigem do V/P capacidades de pensamento crítico e 

criativo. No contexto atual dos museus a criatividade ganha, assim, importância, fruto da 

conjugação de fatores referentes ao contexto da sociedade e dos museus. Essa importância é 

acompanhada pela diversificação de manifestações da criatividade dentro do museu, que se 

exemplificará. 

 Com base na teoria dos sistemas, pode pensar-se a criatividade no contexto de cada área 

do museu, assumindo que todas se influenciam, como em qualquer sistema (Tschimmel, 

2011, p. 6-7). Pode analisar-se a criatividade no museu do ponto de vista das pessoas, 

processos, produtos e contextos (ver 3.1.3). A criatividade das pessoas é a criatividade do 

visitante, artista, curador; a criatividade dos processos está presente na gestão processual de 

coleções ou recursos humanos. A criatividade dos produtos evidencia-se nos objetos expostos, 

exposições ou programas. Por fim, pode pensar-se a criatividade do contexto expositivo. 

 A criatividade no museu pode, efetivamente, referir-se a muitos atores – criadores, 

colaboradores, V/P, entre outros – e muitas áreas de atuação – liderança, marketing, 

conservação, montagem de exposições, serviço educativo, entre outras. Embora no âmbito 

desta investigação o interesse seja, especificamente, a criatividade no museu do ponto de vista 

do visitante e sua relação com o contexto expositivo, considera-se importante abordá-la de 

forma ampla, nos diferentes contextos do museu, para depois então focar um contexto 
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específico. Partindo de um levantamento bibliográfico de referências à criatividade no 

contexto dos museus, chega-se a um esquema de quatro grandes áreas em que a criatividade 

pode ser pensada num museu (Tabela 7, p. 107). Trazem-se para debate, nesta seleção, 

práticas de diferentes países e tipologias de museus. Pretende-se analisar como é que a 

criatividade é promovida em cada uma dessas áreas e, posteriormente, densificar e reorganizar 

o esquema, mediante dados recolhidos no campo (ver Cap.8). 

5.2.2. Museu, um Sistema Criativo 

 Fleming (2007) defende que a criatividade é fundamental para um museu atingir os fins 

a que se propõe e considera que um museu pode ser criativo a diferentes níveis: na gestão das 

reservas e coleções, em tarefas como colecionar e documentar; nas relações com políticos, 

parceiros, patrocinadores e amigos; na visão que assume e relação com os públicos. De 

acordo com Fleming, um museu criativo na visão, gestão das coleções e parcerias, cria uma 

relação criativa com os públicos, através das exposições e programas. Fleming considera 

assim que a criatividade conduz o museu a uma liderança corajosa, determinada, com visão e 

ambição, sendo o maior obstáculo à liderança criativa nos museus a atitude tradicional e 

conservadora, ainda forte. Kotler (2003, p. 15), por sua vez, considera que a relação do museu 

com a criatividade se faz por duas vias: o museu celebra a criatividade de artistas, cientistas, 

historiadores, e ajuda a expressar a criatividade dos visitantes, os seus impulsos criativos, 

envolvendo-os em projetos participativos – ateliers, criação de coleções, participação na 

investigação ou montagem de exposições. Também a AAM –American Alliance of Museums 

(AAM, 2012) defende que a criatividade é a chave para o futuro dos museus, considerando 

que estes são lugares que celebram, preservam e geram criatividade, apontando as duas linhas 

referidas por Kotler – criatividade da apreciação e da criação. 

 Alguns museus, como o Columbus Museum of Art, nos EUA, têm procurado tornar-se 

mais criativos, no todo. Desde 2006 este museu desenvolve uma aproximação à criatividade 

que passou pela reinvenção de toda a filosofia de programação, pelo desenvolvimento de 

outcomes mensuráveis de criatividade, pela introdução da criatividade nos valores do museu, 

pelo revisitar do plano estratégico para especificar o papel do museu na criatividade da 

comunidade e pela materialização do Centro para a Criatividade (Foley, 2014, p. 141-142). 

A criatividade pode ser analisada por múltiplos pontos de vista num museu, que se estruturam 

em quatro áreas – gestão e liderança criativa; programação criativa; contexto expositivo 

criativo; comunicação criativa (Tabela 7, p. 107). Sendo o museu um sistema, é natural que as 

áreas se relacionem e influenciem. Museus mais tradicionais podem, por exemplo, em 
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determinada fase, oferecer programas criativos, fruto duma coordenação educativa criativa, o 

que poderá influenciar a comunicação do museu. Um foco de criatividade pode então 

influenciar outras áreas. 

 

MUSEU CRIATIVO

Gestão e Liderança  Comunicação  Programação  Contexto Expositivo 

 Gestão criativa de 
recursos humanos/ 
reservas/ coleções 

 Relações criativas a 
nível local/nacional/ 
internacional 

  Parcerias criativas com 
patrocinadores/ amigos 

 Visão criativa 

 Estratégias criativas de 
financiamento  

 Liderança partilhada 

 Comunicação de valor 
único de forma criativa 

 Resposta criativa às 
necessidades reais 

 Criatividade 
colaborativa 

 Comunicação criativa 
da comunidade Museus

 Novos modos de 
participar 

 Novos modos de 
comunicar 

 Criatividade na criação 

 Criatividade no olhar e 
pensar 

 Programas para ensinar 
a olhar de forma crítica 
e criativa 

 Programas para 
promover a expressão 
criativa 

 Literacia visual 

 Dispositivos interativos 

 Mediação 

 Objetos mediadores 

 Artistas curadores 

 Tabelas interpretativas 
e de fim aberto 

 Participação 

 Ferramentas e métodos 
para promover 
criatividade 

Tabela 7 – Áreas de Desenvolvimento da Criatividade num Museu  

Proposta da investigadora, a partir da recolha bibliográfica feita. 2014 © Inês Ferreira 

5.2.3. Criatividade na Gestão e Liderança 

 David Fleming (2007) considera que uma liderança criativa pode transformar os museus 

e Fredrick Mirara (2007) sugere que uma liderança criativa é a chave para enfrentar os 

grandes desafios dos museus no séc. XXI: a sustentabilidade e o desenvolvimento de 

públicos. Uma liderança criativa implica imaginação, ingrediente fundamental para responder 

ao clima de mudança no financiamento público e encontrar novas formas de financiamento 

(NMDC, 2004) e de gerar impactos económicos e sociais (Travels, 2006). Ruth Rentschler 

(2001, p. 13) considera que a criatividade na liderança de um museu de arte deixou de se focar 

unicamente na criatividade dos objetos que coleciona e expõe, para se focar também numa 

gestão criativa. A autora distingue o modelo de liderança tradicional, centrado no objeto, de 

um modelo que equilibra a criatividade artística e a gestão criativa. Rentschler sugere assim 

que o diretor de um museu de arte deve ser julgado pelas estratégias criativas que implementa 

– para diversificar a programação e financiar o museu – e não simplesmente pelos objetos que 

expõe. Nina Simon (2010) vai mais longe, propondo uma liderança partilhada onde o visitante 

pode assumir um papel de co-criador, por exemplo, como curador. Maisy Stapleton (2007) 

defende um modelo de liderança baseado na energia e criatividade da comunidade, lembrando 

alguns museus de Sidney, que abandonaram os programas focados nas coleções para abraçar 
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programas orientados pelos interesses e criatividade da comunidade30. Para Stapleton, os 

museus deixaram de suportar sozinhos a chave da criatividade, passando a facilitar a 

expressão da criatividade da comunidade e partilhar com ela o processo criativo, através duma 

liderança que promove as vozes e questões das comunidades. 

 No contexto museológico discutem-se novas formas de promover a criatividade em 

termos de gestão e liderança. Vitus Vestergard (2012) numa Conferência sobre o Museu 

Transformativo, na Dinamarca, em 2012, defendeu o museu híbrido como uma possibilidade 

entre o museu “tradicional” e o museu participativo. Este conceito de museu híbrido 

corresponde  ao conceito de museu participativo de Nina Simon, referido em 5.1.7, em que a 

participação é vista como um “e” e não um “ou” nos museus. O museu tradicional baseia-se 

numa economia de significados gerados pela instituição, enquanto o museu participativo tem 

por base uma economia de significados gerados pelo utilizador ou, se se preferir, participante. 

O museu híbrido apresenta assim um cruzamento de ambos, adicionando valor a ambos, 

constituindo ele próprio um “objeto em transição” num “espaço entre”. Num seminário 

internacional sobre Mediação nos Museus que decorreu na Dinamarca em março de 2013, 

discutiram-se modos de “pensar todas as coisas de forma diferente”31 e Rachel Morris trouxe 

de novo a debate o tema do museu híbrido. A hibridez transforma o modo como o museu é 

gerido, pois o museu híbrido integra a investigação, aquisição, curadoria, montagem de 

exposições e realização de eventos no museu como um todo. O museu híbrido não cessa com 

as estruturas organizacionais mas cultiva a curiosidade e o cruzamento de campos de atuação, 

as fronteiras tornam-se menos rígidas. O espírito de investigação pode estimular as 

exposições, eventos e montagem de exposições, e vice-versa. A questão é, então, se a hibridez 

de funções, a interação entre áreas de liderança distintas, aumenta a possibilidade de um 

museu ser um espaço criativo. Este conceito aproxima-se também de outro - o museu líquido. 

Olga Van Oost (2012) argumenta que, no contexto de uma sociedade digital moderna tardia e 

da “internet das coisas”, a justaposição dos públicos e coleções – muitas vezes característica 

distintiva do museu – tornou-se obsoleta. Propõe assim o "conceito de museu líquido", como 

alternativa. Os sistemas tradicionais, hierárquicos e autoritários, têm sido questionados pela 

modernidade líquida (Bauman, 2006), onde a incerteza e a dúvida prevalecem. A forma 

tradicional de pensar, em termos de fronteiras, foi abandonada; no museu, como na sociedade, 

                                                 
30 Stapleton refere-se essencialmente a três museus. Mais informação nos respetivos sites: Campbelltown Arts Centre 
(www.campbelltown.nsw.gov.au/); Casula Powerhouse Arts Centre (www.casulapowerhouse.com) e Penrith Regional 
Gallery & The Lewers Bequest ( www.penrithregionalgallery.org) 
31  Ver http://www.mela-project.eu/upl/cms/attach/20130128/230741949_2742.pdf 
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as fronteiras – no caso dos museus, entre objetos e públicos – deixaram de ser relevantes , por 

isso, o modelo de museu líquido ajusta-se melhor à sociedade contemporânea (Van Oost, 

2012, p. 484). 

 Com este cair de fronteiras rígidas entre coleções e públicos, surgem também outras 

ferramentas, nomeadamente em termos de gestão de coleções. Nos últimos anos o sistema 

Minerva de suporte à criatividade em museus abriu um novo campo de experimentação 

(Amignoni & Schiaffonati, 2003). Este sistema permite combinar critérios para criar 

exposições baseadas não só na cronologia, mas na história e mensagem que se quer contar, 

nas emoções e sensações que se quer transmitir, nos envolvimentos que se quer criar. Partindo 

do conceito de que uma exposição é uma forma de criatividade, o sistema Minerva abre 

caminho para novas práticas colaborativas e campos de investigação. 

 Tchuisseu (2012) refere que o facto de, em África, as tecnologias terem aproximado as 

periferias do centro, foi importante para os profissionais dos museus poderem partilhar 

informação entre eles e com todo o mundo, possibilitando parcerias inovadora. O Center for 

the Future of Museums na sua publicação anual Trendswatch, de 2014 (CFFM, 2014), 

enuncia também vários exemplos de museus que procuram ser criativos na forma como 

combinam práticas de negócios com o seu papel enquanto museus. Refere por exemplo o 

facto das coleções expostas serem muitas vezes a ponta de um iceberg, existindo milhares de 

peças em reserva e de como alguns museus têm experiementado práticas de aluguer de peças 

em reserva como forma de pagar o seu restauro e manutenção.32 

 A revisão de literatura sugere que a criatividade na liderança se revela na forma como o 

museu recorre a estratégias imaginativas (ver 4.3) para captar financiamentos e públicos e se 

relacionar com as comunidades, colaboradores, parceiros e mostrar as coleções. Os modelos 

de museu híbrido e museu líquido abrem novos desafios à gestão criativa. 

5.2.4. Criatividade na Comunicação 

 Normalmente uma liderança criativa conduz a uma comunicação criativa. Os museus, 

considerados por Kotler (2003, p. 4) “as mais antigas instituições recreativas educacionais,” 

competem atualmente no mercado de oferta recreativa e educacional com grupos como a 

Warner e a Disney e atividades de lazer promovidas por um sem número de entidades. Kotler 

considera que os museus manter-se-ão firmes no mercado se conseguirem “providenciar valor 

                                                 
32 A título de exemplo, o Detroit Institute of Arts é um Museu que tem experimentado esta prática. Não se discutirá esta 
prática no contexto desta investigação, apenas se apresenta enquanto exemplo de estratégia criativa para financiamento do 
museu. 
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único, ir ao encontro das necessidades dos visitantes e tornarem-se acessíveis ao público” 

(ibid., p. 10). A comunicação no museu passa assim por perceber quais as necessidades dos 

diferentes públicos e como comunicar de forma perceptível valor único. Atentos a estas 

necessidades, o consórcio de museus de North East England33 lançou em 2007 uma campanha 

de marketing denominada I Like Museums, com o slogan “qualquer experiência que procure, 

há museus no North East England que a providenciam” (Simon, 2010). Sob o “chapéu” do 

“Eu gosto de Museus” o visitante podia escolher entre dezenas de percursos construídos com 

base nos interesses dos públicos, por exemplo: “Eu gosto de manter os miúdos contentes”, 

“Eu gosto de barulho”, “Eu gosto da história militar” (ibid.). Kotler refere que hoje, quando as 

pessoas vão a um museu, querem expressar os seus impulsos criativos e, cada vez mais, dar 

opinião e participar. Há vários modos de o fazer, por exemplo, através de programas 

participativos, ateliers de arte ou ciência, participação em investigações arqueológicas ou 

integração de objetos ou perspetivas dos visitantes nas exposições. Ou seja, uma comunicação 

criativa num museu deve ter em conta que, na sociedade atual, os públicos querem participar, 

expressar-se, revelar os seus gostos, pois as novas tecnologias e ferramentas colaborativas a 

isso os habituaram. É também para estes novos públicos que o museu, hoje, comunica. A 

cultura contemporânea caracteriza-se por um crescer de atividades participativas e de criação 

colaborativa. As práticas colaborativas, a atitude do it yourself  e o desenvolvimento e partilha 

de conteúdos entraram no quotidiano das pessoas (Brummett, 2012, p. 3-5) e o museu, hoje, 

para comunicar, pode potenciar a criatividade colaborativa, incorporando experiências e 

práticas participativas nas exposições e programas. Algumas experiências implementadas no 

DAM (2012) nos últimos anos, para comunicar de forma criativa com um público jovem, 

mostram de que forma a criatividade pode estar presente na comunicação de um museu. Este 

museu assumiu-se, num período experimental de três anos, como incubadora de experiências 

participativas para jovens, depois lançadas em arenas mais alargadas (ibid.). 

 A criatividade na comunicação dos museus entende-se, também, noutra perspetiva: a 

própria comunidade museológica, criativa, comunica o museu como espaço criativo. A 

criação do CFM mostra que os museus estão preocupados em comunicar-se como espaços 

criativos (AAM, 2012), preparados para enfrentar o futuro e seus desafios com uma arma 

necessária à adaptação à mudança: a criatividade. Que práticas ajudam a sustentar 

comunidades criativas? Como antecipar as necessidades que o futuro trará? Estas são algumas 

                                                 
33 Consórcio  que agregava, em 2007, 82 museus. 
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questões que o CFM traz para discussão, o que é importante para os museus se posicionarem 

como massa crítica na sociedade34 (Tortora, 2012). 

 No Encontro anual de 2012 da AAM com o tema Comunidade Criativa, defendeu-se 

que a chave para o futuro dos museus passa pela criação duma comunidade museológica 

criativa e que descubra soluções criativas para os problemas dos museus a nível pessoal, local, 

nacional e global. Também na Europa a criatividade tem sido uma arma para adaptação à 

mudança. A declaração de 2009 como Ano Europeu da Criatividade e da Inovação pretendeu  

(…) sensibilizar os cidadãos para a importância da criatividade e da inovação enquanto 
competências chave do desenvolvimento pessoal, social e económico (EC, 2009). 

 Nesse mesmo ano, Massimo Negri ( 2009) publicou uma reflexão sobre os 30 anos do 

prémio do Melhor Museu Europeu, considerando que a realidade dos museus da Europa é 

dinâmica e este prémio tem apresentado os museus como catalisadores da criatividade e 

inovação. 

 A comunidade museológica procura constituir-se e apresentar-se como comunidade 

criativa. Prova disso foi a reação imediata de várias associações e redes à proposta da 

comissão europeia para uma Europa Criativa, ao verificaram que os museus não eram 

explicítamente considerados nessa proposta (MA, 2012; NEMO, 2012; Weide, 2011). Tanto a 

NEMO – Network of European Museum Organizations – como a MA – Museum Association 

– se manifestaram publicamente, encorajando a Comissão Europeia a envolver os museus no 

desenho de novos programas, como peças centrais para a futura política cultural da união 

europeia, com um papel catalisador na regeneração urbana, desenvolvimento económico, e 

escolha da europa como destino turístico. Embora se viva na Idade da Criatividade – cidades, 

comunidades e economias criativas – os museus e património, tão importantes na economia 

criativa e atratividade das cidades, raramente são mencionados ou representados nos 

documentos de política económica criativa (Murray, 2009). 

A vida criativa diária dos trabalhadores dos museus nos bastidores tanto precisa como merece 
mais atenção, a fim de que os museus atinjam o seu pleno potencial (Norris & Tisdale, 2014, p. 
10). 

 Com base na literatura considera-se que a comunicação criativa num museu se relaciona 

com o potenciar da partilha e construção colaborativa, recorrendo a novas ferramentas para 

                                                 
34 O CFM lançou em 2012 o programa Innovation Lab Grant, para encorajar os membros a tornarem-se criativos. A maioria 
das candidaturas situou-se na área do serviço educativo e poucas na curadoria, sugerindo que os curadores possam ter menor 
abertura à mudança e maior apego a um modelo tradicional de liderança. 
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comunicar e se aproximar dos públicos. Relaciona-se também com a forma como os museus e 

colaboradores se comunicam como espaços e comunidade criativa.  

5.2.5. Programas que Potenciam o Pensamento Crítico e Criativo 

 A tradição de programas vocacionados para o desenvolvimento da criatividade a partir 

das coleções, nomeadamente em museus de arte, é longa. A atividade de Victor D’Amico no 

MOMA – Museum of Modern Art de Nova York – desde 1937, ano em que inaugurou o 

projeto piloto educacional deste museu, foi pioneira nessa tradição. Os escritos teóricos sobre 

educação pela arte de Viktor Lowenfeld, em meados do séc. XX, foram também muito 

influentes no contexto educativo dos museus, nomeadamente nos EUA. Também em 

Portugal, já nos anos 50 do séc. XX, no Museu Nacional de Arte Antiga, foi feito um trabalho 

pioneiro a nível de educação e desenvolvimento da criatividade. Sob a direção de João Couto 

foi criado nesse museu o Centro de Investigação Artística e Museológica (M. M. Costa, 

1996), a partir do qual se desenvolveu o papel educacional do museu, dando origem à criação 

do Serviço Infantil. A partir de 1953, sob a responsabilidade de Madalena Cabral, esse serviço 

educativo viria a desenvolver um trabalho percursor na educação artística e criativa com 

crianças (Barros, 2008, p. 22-25). A programação educativa em museus, orientada para o 

desenvolvimento criativo na infância, tem uma história de várias décadas em todo o mundo, 

acompanhando as teorias de aprendizagem e criatividade. Nas duas últimas décadas, porém, a 

criatividade ultrapassou a fronteira dos museus de arte e do público infantil e passou a ser 

encarada de forma alargada, envolvendo outros públicos, considerando a criação de quem cria 

mas também de quem vê e aprecia (Ferreira, 2013a). O treino de um olhar crítico e criativo 

passou a ser considerado em muitos museus. Nos últimos anos tem crescido, nomeadamente 

nos EUA, a quantidade de programas orientados para desenvolver as capacidades de 

pensamento crítico e criativo em museus (Herz, 2007). À medida que esses programas 

surgem, aparecem ferramentas para avaliar o pensamento crítico e criativo. Herz considera 

que se assiste a uma mudança nos serviços educativos, que deixam de estar centrados na 

transmissão de conteúdos históricos para se focarem no ensinar a olhar e pensar. 

HERZ (ibid.) considera que a construção de significados a partir de obras de arte desenvolve 

capacidades de PC e apresenta vários projetos de investigação em museus, que o atestam. 

Apesar de muitos desses programas surgirem com o objetivo de desenvolver o PC, é difícil, 

segundo Herz, avaliar se este é, efetivamente, ensinado. Outros autores (Burchenal & Grohe, 

2007) sugerem que as capacidades envolvidas no “aprender a olhar” – observação, inferência, 

especulação – são capacidades de PC essenciais ao sucesso em todas as matérias dos 
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curricula. Ritchhart (2007, p. 138) aponta o projeto Zero desenvolvido na Universidade de 

Harvard, que procura perceber como é que o “saber pensar” pode ser alimentado nas escolas, 

museus e mundo dos negócios. Este projeto recorre às VTS para reforçar a importância do 

olhar de perto, questionar, interpretar, para desenvolver uma “cultura de pensar nos museus”. 

A avaliação do projeto reforça a ideia de que pensar requer tempo. Jones (2002) sugere que os 

museus de história natural devem seguir o exemplo dos de arte e apostar na literacia visual, 

ajudando o V/P a olhar para, pensar sobre e interpretar, defendendo que a literacia visual pode 

inspirar novas interpretações em museus de história natural. 

 O Museu Guggenheim de NY (Downey et al., 2007) desenvolveu, também, um 

programa de residência artística denominado LTA que identificou seis capacidades do PC – 

descrição, foco prolongado, hipóteses, raciocínio comprovativo, construção de esquemas, 

interpretação múltipla. A avaliação procurou medir se este programa contribuía para aumentar 

essas capacidades nos estudantes. O resultado demonstrou que os alunos que participaram no 

projeto articulavam melhor os pensamentos, expressavam-se melhor e demonstravam mais 

capacidades de aplicar os conceitos apreendidos a outros contextos. Os autores sublinham a 

importância de visitas múltiplas, longas, a necessidade de continuidade, de tempo e de prática. 

Outro projeto desenvolvido em três escolas na Flórida – Artful Citizenship – reforça a 

importância de continuidade e tempo nos projetos destinados a treinar capacidades de 

pensamento no museu (Rawlinson, Wood, Osterman, Sullivan, & Caro, 2007). Este projeto 

desenvolveu estratégias para questionar o entendimento crítico dos objetos, não pelo valor 

estético ou histórico, mas como agentes de mudança social. Foram usadas VTS e a avaliação 

demonstrou haver uma correlação entre a literacia visual e o pensamento crítico. Outros 

autores (Luke, Stein, Foutz, & Adams, 2007) apresentam um projeto desenvolvido pelo 

Isabella Stewart Gardner Museum35 com o Institute for Learning Innovation entre 2003 e 

2006, que partiu da ideia de que o pensamento crítico potencia uma vida de valor e permite 

ser-se reflexivo e criativo e os programas dos museus de arte facilitam o desenvolvimento do 

pensamento criativo. O projeto foi implementado com o objetivo de avaliar o pensamento 

crítico no museu, verificar se visitas múltiplas aumentam o pensamento crítico e disseminar 

os resultados. A avaliação comprovou que os alunos que participaram nos programas são mais 

capazes de usar o pensamento crítico. 

 O Centro para a Criatividade do Columbus Museum of Art (Tortora, 2012) oferece 

programas para executivos, estudantes de medicina, educadores e crianças que ensinam a 

                                                 
35 Ver mais em www.gardnermuseum.org 
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aplicar o PC em muitas situações, a sentir-se confortável com a ambiguidade e desenvolver 

novos hábitos. Recorrendo a técnicas que propõem um olhar profundo, atento e crítico sobre 

obras de arte, incentivam o indivíduo a sair da zona de conforto, pensar de modos diferentes e 

trabalhar em grupo para resolver problemas. Partem da convicção de que observar uma obra e 

analisá-la em detalhe, a partir de diversos pontos de vista, é um processo parecido com a 

análise dum problema do dia-a-dia, o que se relaciona com a transferência de conceitos, 

referida em 5.1. 

 Alguns países têm reforçado as parcerias para desenvolver a criatividade. Creative 

Partnership é um projeto financiado pelo governo inglês, desenvolvido em zonas carenciadas, 

envolvendo museus, escolas, arquitetos, artistas, companhias de teatro, entre outros (MA, 

2003). Possibilita às crianças desenvolverem a criatividade e participarem em atividades 

culturais. O modo de trabalhar é inovador, flexível e adaptável às necessidades, criando 

relações continuadas e sustentáveis. Outro projeto, no UK, que incentiva as parcerias criativas 

é o Museum of My Life. Parte de seis museus e vários escritores que, em torno de um projeto 

de quatro meses, trabalham a escrita criativa, o património e as artes visuais (Museum of My 

Life, 2012). Neste projeto os objetos do museu são o ponto de partida para a escrita criativa, 

culminando numa publicação conjunta. Outros estudos sugerem que parcerias imaginativas 

entre museus e indústrias, empresas, instituições educativas, culturais, comunitárias da zona 

em que se situam é relevante para captar públicos, financiamento e contribuir para o debate, 

transformando os museus em espaços de encontro e formação de opinião (NMDC, 2004).  

 Tem-se também apostado em projetos de parceria entre museus, para promover a 

criatividade. É o caso do Programa First Time Out, no UK, no qual os curadores de diversos 

museus foram desafiados a procurar nas coleções algum objeto que nunca ou raramente 

tivesse estado em exibição.36 Depois de exposto no museu de origem, cada objeto viajou por 

outros museus, para ser interpretado num contexto diferente. Num museu uma peça de 

porcelana podia ser explorada pela lente do colecionador, e no museu seguinte pela lente da 

história natural. 

 Os exemplos referidos sugerem que os projetos que desenvolvem capacidades de pensar 

nos museus exigem continuidade, reforçando a ideia de que treinar a criatividade requer 

tempo e continuidade. Lembram ainda que o desenvolvimento das capacidades críticas e 

criativas está mais desenvolvido nos museus de arte, provavelmente pelas práticas 

continuadas da educação artística, podendo outros museus aprender com os museus de arte. A 

                                                 
36 ver mais em www.wellcomecollection.org/whats-on/exhibitions/first-time-out-2013.aspx 
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revisão de literatura sugere que o exercício das capacidades de PC e PIC no museu é tão ou 

mais importante que a transmissão de conteúdos e informação. É necessário, no entanto, 

perceber se as práticas o comprovam. O trabalho de campo ajudará a responder a esta questão. 

5.2.6. Criatividade no Contexto Expositivo  

 O contexto expositivo de um museu inclui objetos, dispositivos expositivos, elementos 

mediadores ou estratégias interpretativas. A experiência da visita resulta do cruzamento do 

contexto expositivo com o contexto pessoal, social e temporal do visitante (Falk & Dierking, 

1992). O contexto expositivo e estratégias interpretativas são as componentes da visita que 

interagem com todos os visitantes, participem ou não em atividades. 

 Os espaços de aprendizagem informal – de que são exemplo os espaços expositivos dos 

museus – são importantes para, numa época crítica, levantar questões críticas (Bartels et al., 

2010). Bedford (2004) reforça que uma exposição é sempre uma experiência de construção de 

sentidos e significados, pelo que a imaginação e o pensamento criativo e crítico são 

importantes nessa experiência. Outros autores lembram que a aprendizagem no museu é 

criativa (Caban, Scott, & Swieca, 2000) e Dufrèsne-Tassè (2012) reforça que o contexto da 

exposição pode facilitar o desenvolvimento da criatividade. Alan Gartenhaus (1997, p. 44-45) 

considera que os objetos num museus são uma excelente provocação à criatividade e 

pensamento crítico porque têm significado e permitem aproximações por meios mentais e 

físicos variados. O autor refere que os museus põem as “mentes em movimento sem um 

destino pré-determinado” (ibid.), dando ferramentas para que a experiência seja criativa. 

Podem incentivar o V/P a focar os objetos que captam a sua atenção e levá-lo a não querer ver 

tudo o que está exposto, demorando-se antes no que vale mais a pena. Gartenhaus sugere 

ainda que não se leiam as tabelas antes de focar os objetos e explorá-los pessoalmente, 

defendendo que explorar um objeto leva a criatividade e perceção ao limite. Nas palavras de 

Georgia O’Keffe, “ver leva tempo, tal como ter um amigo leva tempo” (O’Keffe, as cited in 

Gartenhaus, 1997, p. 49). Vários museus têm desenvolvido experiências diversas, algumas 

aqui referidas, para potenciar um contexto expositivo que incentive o desenvolvimento da 

criatividade do visitante. Uma experiência muito referenciada na literatura é o dispositivo 

Explore a Painting in Depth, inaugurado na Galeria de Arte de Ontário, Canadá, em 1993 

(Clarkson & Worts, 2005). Esse dispositivo consistia num espaço em frente a um quadro, no 

qual as pessoas se sentavam e, com auscultadores e um touchpad, selecionavam entre três 

propostas interpretativas. A primeira, uma introdução curatorial, a segunda, um retrato 

psicológico do artista, pelos seus amigos e parentes, a terceira, uma proposta para facilitar o 
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envolvimento sensorial com a obra. Esta última proposta incluía um convite a relaxar, ‘entrar’ 

na pintura, identificar cores e formas. No final o visitante era convidado a descrever a 

experiência em palavras ou imagens num cartão – Share your reaction card. Os dois pontos 

que tornaram esta experiência tão discutida foram o facto de apresentar várias vozes sobre a 

mesma obra e propiciar um envolvimento sensorial com a mesma. Esta experiência abriu 

portas a diferentes modos de explorar um objeto e potenciou o encontro pessoal e reflexivo do 

visitante com o objeto, alertando para a necessidade do museu ter um papel mais proactivo na 

educação da imaginação dos públicos (ibid.). O estudo das neurociências nas últimas décadas 

(Damásio, 2003, 2004) trouxe evidências de que o pensamento é um fluxo de imagens que 

envolve todo o organismo – corpo, mente e espírito – o que reforça o papel dos dispositivos 

expositivos, incentivando um olhar crítico e imaginativo. Clarkson e Worts referem que esta 

aproximação à interpretação “com corpo, mente e espírito” implica necessidades várias: 

investigação; programas que exercitem os colaboradores dos museus para facilitar os 

processos criativos nos espaços expositivos, mudança da perspetiva, de um museu 

conservador e ‘dador’ do saber, para um museu potenciador da criatividade (Clarkson & 

Worts, 2005). 

 Outra experiência referenciada na literatura é a de artistas-curadores e, especificamente, 

as diversas intervenções de Fred Wilson (Bedford, 2004). Wilson construiu uma carreira 

baseada no questionar o significado sociológico dos objetos de coleções, realizando 

intervenções provocatórias nas próprias exposições, que questionam e convidam a olhar de 

modos diferentes. Ao levar o visitante a pensar sobre o significado dos objetos e descobrir, 

por detrás do valor estético ou histórico, o significado social, Wilson desafia a “ver por detrás 

das coisas, como elas são, antecipar o que pode ser visto por uma nova perspetiva ou pelo 

olho do outro” (Greene, 1998, p. 45). Wilson leva a visitante a “ver os objetos familiares de 

novas formas, surpreendentes” (Norris & Tisdale, 2014, p. 186). 

 A imaginação está, segundo Bedford (2004), no coração da aprendizagem, permitindo 

ver e pensar de novos modos, o que é o objetivo profundo da educação. Green reforça que a 

imaginação não é só a capacidade de formar imagens mentais, apesar de também o ser, mas o 

poder de moldar experiências em algo novo, criar situações fictícias e pôr-se a si próprio no 

lugar do outro, permitindo olhar por detrás das coisas e perceber novas possibilidades e 

extensões da consciência (Greene, 1998, p. 47). O recurso a artistas curadores é um modo 

possível de incentivar o visitante a olhar por detrás das coisas e ver com o corpo, mente e 

espírito. Outra maneira de potenciar o pensamento crítico e criativo é recorrendo a estratégias 
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de interpretação do texto que potenciem essas capacidades. Beverly Serrell (1996, p. ix-xi) 

refere que as tabelas numa exposição podem tornar a experiência da visita mais profunda e 

estimulante, envolvendo todos os sentidos. A autora considera que as tabelas interpretativas 

podem contar histórias, narrar e não só listar factos, servindo para explicar, orientar, 

questionar, informar, provocar, convidar à participação. As tabelas podem relacionar-se com a 

experiência pessoal de cada um – o que é isto para mim? Como é que o saber isto contribui 

para a minha vida? – contrastando pontos de vista, apresentando desafios, levando a uma 

mudança de atitude. O DAM desenvolveu um projeto interpretativo de criação de tabelas 

experimentais, com interpretação de fim aberto. Essas tabelas apresentam significados 

múltiplos, opiniões, encorajam a olhar e comparar. Este projeto interpretativo baseou-se no 

trabalho de Mihaly Csikszentmihaly, autor da noção de “flow” em criatividade 

(Csikszentmihalvi & Hermanson, 1995; Fisher & Levinson, 2010). Csikszentmihaly lista 

quatro dimensões das experiências estéticas em museus: a primeira, sensorial, relacionada 

com ouvir, mover e ver. A segunda, emocional, relacionada com encontros que produzem 

sentimentos de espanto, admiração, prazer, medo ou alívio. A terceira, cognitiva, envolvendo 

o pensamento e entendimento. A quarta, transcendente, abarcando o sentimento que se tem 

perante o encontro estético. Com base nas dimensões da experiência estética de 

Csikszentmihaly, Bedford propõe que se experimente trabalhar no modo subjuntivo, no 

domínio do ‘o que… se…?’ (Bedford, 2004, p. 10-11). A experiência do DAM com 

estratégias criativas de interpretação é rica. Servir o visitante com escolhas tornou-se o seu 

objetivo primário, considerando que mais escolhas leva a uma participação mais ativa (Fisher 

& Levinson, 2010). Durante anos este museu ofereceu experiências de escrita criativa no 

museu, extraíndo respostas pessoais dos seus dispositivos interpretativos – diários, atividades 

de poesia, áreas de posting, entre outros. Não se tratava de um diálogo, mas de participação, 

pois o visitante falava e o museu não respondia. Atualmente, nas exposições temporárias, este 

museu utiliza o facebook e twitter como espaços de jornal online, com provocações na forma 

de status, updates, comments, tweets, e os visitantes respondem no mural ou twitter. Trata-se 

de experiências de interpretação colaborativa, comunicação bidirecional, servindo o visitante 

com escolhas. Uma outra experiência inovadora do DAM foi a criação de um conjunto de 

cubos que lançam, cada um, uma questão diferente sobre um quadro central da coleção do 

museu. Cada cubo apresenta múltiplas respostas à questão lançada, nas suas faces (Fisher & 

Levinson, 2010), o que ajuda os visitantes a ver literal e figurativamente os diferentes lados de 

uma questão. A forma de cubo propicia que só se visualize um lado de cada vez, o que ajuda a 
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que a quantidade de escrita não intimide. O formato facilita a desestruturação de uma ideia 

complexa em partes. O visitante pode passar muito ou pouco tempo com cada parte e 

interpretar ao seu ritmo. O formato do cubo faz com que o visitante até possa nem ler mas saia 

do museu com a ideia das múltiplas perspetivas que qualquer artefacto contém. O recurso a 

dispositivos e estratégias interpretativas, nomeadamente de texto, que provoquem, 

questionem, convidem a ver por diferentes perspetivas, incentiva o V/P a usar o pensamento 

crítico e criativo. Embora a literatura revele que este recurso é poderoso, questiona-se se, na 

prática, os dispositivos interpretativos de muitos museus, nomeadamente textos, continuarão 

focados na disponibilização de informação histórica e estética, dando uma única perspetiva 

dos objetos, sem questionar e provocar.  

5.3. PONTOS-CHAVE E PONTES DE CONTINUIDADE 

 Neste capítulo discutiram-se conceitos e contextos associados à criatividade nos 

museus, concluindo-se que o museu é um sistema criativo complexo, no qual a criatividade 

pode ser trabalhada a muitos níveis. O museu criativo tem múltiplas áreas de atuação (Tabela 

7, p. 107) e, como qualquer sistema, pode ter focos criativos e ser criativo na complexidade de 

relações. Será que uma liderança criativa impulsiona uma equipa a ser criativa? Ou uma 

programação criativa comunica o museu como espaço criativo? Estas questões são 

aprofundadas no Cap. 7.  

 Partindo das estratégias de promoção da criatividade discutidas no Cap. 4 e do 

enquadramento sistémico da criatividade apresentado neste capítulo, pretende-se analisar no 

Cap. 6 as ferramentas para desenvolver a criatividade no museu. Não sendo possível analisar 

as ferramentas para promoção da criatividade nas várias áreas do museu, opta-se por focar 

mais a investigação no contexto expositivo. Trata-se do contexto do museu com que qualquer 

visitante interage, independentemente da idade, dos interesses e de participar ou não numa 

atividade; é uma componente onde a criatividade tem dificuldade em entrar – existem museus 

com programas criativos mas contextos expositivos muito tradicionais; em tempo de crise, 

muitas exposições mantêm-se sem alterações durante longos anos e a intervenção no contexto 

expositivo, com a introdução, por exemplo, de elementos mediadores, pode renovar a 

exposição e torná-la mais participativa e interativa; por fim, o museu que introduza alterações 

físicas no contexto expositivo – tabelas que provoquem, elementos mediadores – dificilmente 

volta atrás, porque as mudanças estão implementadas e materializadas. 
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6.1. A RELAÇÃO VISITANTE/PARTICIPANTE COM UMA EXPOSIÇÃO  

 Uma questão fundamental na relação do visitante com uma exposição é que está em 

jogo, nesse encontro, não só a aprendizagem sobre a exposição, mas também sobre si mesmo 

e o mundo. Parte-se frequentemente da assunção de que o visitante vai a um museu para 

aprender sobre os objetos ou captar a mensagem de uma exposição, mas efetivamente, 

(…) há outras razões para os visitantes irem a exposições para lá de factos associados à 
aprendizagem sobre os objetos do museu. Muitos visitantes expressam a sua surpresa e 
encantamento por aprenderem algo sobre si próprios (Weltzl-Fairchild & Gumpert, 2006, p. 
123). 

 Os autores sublinham o papel ativo do visitante na construção de significados e referem 

que “a experiência do museu também afeta a forma como as pessoas se vêm a si próprias” 

(ibid.), sugerindo que os momentos da visita em que se tornam conscientes do Eu, absorvidos 

ou respondendo ao objeto exposto, são momentos de aprendizagem e prazer. Porém, mesmo 

quando uma exposição é complexa e rica, com potencial para gerar relações novas, o V/P 

pode percorrê-la sem que se criem interceções entre o seu Eu e a complexidade da exposição, 

sem que surjam relações novas e integração de conhecimento. Referiu-se em 5.1.6 que não 

basta haver complexidade na exposição e conhecimento prévio do V/P, é preciso que nos 

espaços entre se criem interceções e relações. É nesses espaços, entre as unidades de 

conhecimento, que se pode questionar a mediação – se tem sentido a sua existência. 

Gartenhaus (1997, p. 10-12) refere que num museu os objetos expostos são, por si, uma 

provocação à criatividade. Eles são uma provocação porque 

(…) oferecem a vantagem única de fornecer acesso direto à evidência histórica, científica ou 
artística – a matéria-prima para a construção do conhecimento – de uma forma que os recursos 
secundários da impressão ou da internet não oferecem (Felton, 2007, p. 108-109). 

 Os autores adiantam que expôr os visitantes à evidência não é suficiente porque 

(…) os visitantes precisam de orientação para saber o que procurar, o que significa, e como 
avaliar e relacionar múltiplas fontes de conhecimento. Com essa ajuda, eles são mais propensos 
a usar o material em exposição para construir uma base probatória para o seu conhecimento e 
analisar criticamente os seus pressupostos e o seu entendimento (ibid., 2007, p. 109). 

 Este é, efetivamente, um argumento a favor do recurso a agentes mediadores – o 

visitante precisa de suporte. Como diz o ditado, não basta dar a cana, importa ensinar a 

pescar. Por ensinar a pescar entende-se, neste contexto, ensinar a usar as ferramentas do 

pensamento crítico e criativo, a pensar bem, o que é um ato pessoal, que cada um faz à sua 

maneira. O que está em causa não é simplesmente entregar ferramentas ao V/P para partir à 
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descoberta de uma exposição, é uma mudança mais profunda ao nível do museu. Ao aceitar o 

desafio de que o V/P é construtor do seu próprio conhecimento, num processo pessoal e 

único, o museu passa a ser facilitador e não “dono” do processo. Como refere Freedman: 

(…) os museus precisam de deixar de ser fornecedores de informação para passarem a ser 
facilitadores, fornecendo ferramentas para os visitantes poderem explorar as suas próprias 
ideias e chegar às suas próprias conclusões (FREEDMAN, 2000, p. 299, as cited in L. Kelly, 
2006). 

 Mas a verdade é que o aumento de possibilidades que as tecnologias trouxeram nos 

últimos anos criou complexidade neste processo. A quantidade de informação, a possibilidade 

de escolha e a participação colaborativa aumentaram a importância do poder de seleção, 

decisão e tomada de decisão do V/P. Como acrescenta Freedman, 

(…) o aumentar do acesso às tecnologias, como à internet, colocou o poder da comunicação, da 
recolha de informações e da análise, nas mãos dos indivíduos do mundo (FREEDMAN, 2000, 
p. 299, as cited in L. Kelly, 2006). 

 Neste sentido, o museu passa a ser um mediador da informação e conhecimento para 

que os utilizadores tenham acesso, cada um à sua maneira, por opção própria e no seu próprio 

contexto, a essa informação e conhecimento (L. Kelly, 2006). Num tempo em que as 

tecnologias colocaram nas mãos do V/P novos poderes, como o de escolher e participar 

colaborativamente, torna-se ainda mais importante “ensinar a pescar” pois, 

(…) apesar de ter mais informação ao nosso alcance do que qualquer geração antes, há pouca 
evidência de que a nossa capacidade de tomar boas decisões, oportunas, melhorou 
(COCHRANE, 2003, p. 1, as cited in L. Kelly, 2006). 

 Por isso Lynda Kelly refere que: 

(…) os indivíduos precisam de ajuda para negociar e utilizar as informações na tomada de 
decisões (…) [o que significa que] o processo de tomada de decisão porque as pessoas passam 
quando têm acesso à informação e depois a utilizam tornou-se crítico (L. Kelly, 2006, p. 1). 

 Apesar de ter ao seu alcance mais informação do que alguma vez teve, o V/P precisa de 

suporte para usar as capacidades críticas e criativas e se relacionar de forma pessoal com a 

exposição. Um estudo realizado em museus demonstra que o V/P pode ter diferentes graus de 

consciência de si, desde o simples “gosto, não gosto”, perante um objeto, passando pelo 

“gosto, porque…”, pela relação com o objeto envolvendo a memória pessoal, chegando a uma 

autoconsciência reflexiva, em que reflete sobre o seu processo mental (Weltzl-Fairchild & 

Gumpert, 2006, p. 127). O percurso do gosto não gosto para uma consciência da sua vida 

interior e uma abordagem mais reflexiva é um percurso de crescimento pessoal que se treina, 
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segundo o mesmo estudo. É neste contexto que se defende o recurso a elementos mediadores, 

que podem provocar a relação com uma exposição, de modo a usar o pensamento crítico e 

criativo nos processos de seleção, análise, imaginação, avaliação e decisão. Um fator que atua 

neste espaço de mediação entre o V/P e a exposição é o fator social, existir alguém com que 

se dialoga e partilha a experiência.  

(…) os visitantes precisam de se engajar ativamente no discurso sobre o seu conhecimento. A 
conversa é uma ferramenta poderosa para a aprendizagem no museu e o diálogo tem todos os 
potenciais benefícios cognitivos (Felton, 2007, p. 109). 

 Também quando uma visita é mediada por uma atividade, por exemplo uma visita 

orientada, o diálogo e partilha no contexto da atividade têm um papel de mediação 

importante: 

Ao provocar discussão sobre as origens e a natureza do conhecimento em exposição, os 
museus fazem mais do que oferecer a oportunidade de ver objetos em vitrinas. Eles fornecem 
uma janela para as perguntas e as respostas que conduzem o pensamento crítico e o debate 
informado (ibid.). 

 No contexto desta investigação pretende-se focar a mediação e, concretamente, o papel 

dos elementos mediadores na relação do visitante individual com uma exposição. Uma 

questão importante é que alguns estudos demonstram que a maior ou menor instrução do 

visitante não parece ser relevante para se relacionar de forma mais ou menos pessoal com os 

objetos, numa exposição (Dufresne-Tassé, Sauvé, & O'Neill, 2006). Outra questão 

importante, demonstrada no mesmo estudo e relacionada com o conceito já aqui discutido de 

transferência é que as capacidades treinadas num contexto podem ser transferidas para outro. 

O estudo acima referido identifica que 70% dos visitantes ocasionais, mesmo que muito 

instruídos, se limitam perante um objeto no museu a questionar o que é, quem fez, ou a 

pensar, gosto, não gosto. Falk e Dierking associam esta situação ao baixo grau de literacia no 

museu. O referido estudo parte de uma interpretação diferente, considerando que o 

comportamento limitado tem a ver simplesmente com o adulto não “se utilizar a si mesmo” 

perante o objeto museológico: o visitante “não pensa em explorar os seus recursos afetivos, 

imaginários e cognitivos no museu, deixa-os no vestiário” (Dufresne-Tassé et al., 2006, p. 

138). Esta omissão impede-o de aceder a um olhar curioso, iterativo, mas igualmente 

contemplativo, o que é fundamental, segundo Mihaly Csikszentmihalvi, para uma 

“experiência intensa de apropriação do objeto museal” (ibid., p. 138). O estudo coloca então a 

hipótise do visitante adulto ocasional poder transmitir a utilização dos seus recursos afetivos, 

imaginários e cognitivos para a situação museal, para “tratar os objetos museológicos de 
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forma mais profunda e tirar partido e prazer deste tratamento”, o que lhe permitirá ter uma 

experiência de visita mais intensa (ibid., p 138). Uma experiência com 77 visitantes 

ocasionais, no contexto de seminários universitários, permitiu praticar capacidades como o 

uso da imaginação, da observação, da compreensão e comparação perante objetos, para 

posteriormente transferir essas capacidades para o museu (Dufresne-Tassé et al., 2006, p. 

140). Em visitas livres e solitárias ao museu os visitantes foram desafiados a escrever sobre os 

seus encontros com objetos – o que pensavam, imaginavam e sentiam enquanto os 

observavam – e o resultado foi que todos transferiram as capacidades praticadas no seminário 

para o museu, alguns com enorme maestria, com a sensação defendida de “flow” (ibid., 141-

142). Só no caso da arte contemporânea, de instalações minimalistas, persistiu alguma 

dificuldade em o fazer. O estudo demonstrou ainda que mais de 70% dos participantes 

consideraram que praticar as capacidades críticas e criativas no seminário e, depois, utilizá-las 

no museu, permitiu-lhes melhorar o seu uso na vida profissional, confirmando que as 

capacidades adquiridas num museu podem ser transferidas para a vida pessoal e profissional 

(ibid., 144-145). 

6.2. ELEMENTOS QUE FACILITAM E BLOQUEIAM A CRIATIVIDADE NOS 

MUSEUS 

 Antes de focar as estratégias e elementos mediadores que podem potenciar a 

criatividade nos museus, importa discutir alguns fatores que, apesar de não a promoverem, 

facilitam a que aconteça. Quando um indivíduo visita uma exposição há fatores – internos ou 

externos a ele próprio – que podem facilitar ou, pelo contrário, dificultar a que a experiência 

seja criativa (ver Cap. 4). A motivação intrínseca, por exemplo, facilita a criatividade 

(Amabile, 1998, p. 79). Quando se está motivado e se tem a oportunidade de fazer escolhas, 

essas condicionantes facilitam a criatividade (Csikszentmihalvi, 1996). Naiara Vicent ( 2013, 

p. 110-111) refere-se à aprendizagem motivada, resultante da motivação intrínseca, e lembra 

que ela é altamente efetiva e associada com uma alta criatividade. Outros autores distinguem 

interesse situacional de interesse individual (Renninger, 1992). Se o interesse situacional 

depende de um contexto desafiante e novo, o interesse individual depende da motivação 

intrínseca e por isso não é fruto de um contexto passageiro, tem um caráter mais permanente. 

Importa no entanto referir que o interesse situacional pode conduzir ao interesse pessoal e, por 

isso, à motivação intrínseca. Ao chegar a um museu, se o V/P tiver escolhas, a nível de 
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serviços, programas, exposições, a diversidade de opções pode facilitar o interesse e a 

motivação, ou seja, a experiência criativa. Não se sabe, no entanto, se a oferta de demasiadas 

possibilidades poderá bloquear a criatividade, por dificultar a escolha.  

 Outro fator intrínseco que vários autores referem como facilitador da criatividade é a 

confiança (Brolin, 1992 as cited in Craft, 2001). Quando um indivíduo tem forte autocontrolo 

e sentido de si, está mais aberto à criatividade (Docey, Lennon, 2002, as cited in Craft, 2001). 

A confiança com que o V/P entra numa exposição, sentindo-se confortável com o espaço e 

com a temática, pode facilitar a que a experiência seja criativa. Questiona-se por isso se o 

desconfronto causado, num museu, por uma linguagem muito técnica ou especializada, ou 

uma sinalética complexa, pode dificultar a que o V/P se sinta confiante e aberto a uma relação 

criativa. Questiona-se ainda se, com um ambiente e linguagem demasiado “confortáveis”, sem 

novidade ou surpresa, a criatividade fica em risco, por falta de desafios. 

 Outro facilitador intrínseco da criatividade é a capacidade analítica dos sentidos (Adair, 

2007, p. 41-42) – ter curiosidade, saber ver, ouvir, aprender (Csikszentmihalvi, 1996). Um 

contexto expositivo com incentivos ao uso dos sentidos pode facilitar a que o V/P se relacione 

de forma complexa e “inteira” com a exposição, enquanto uma experiência de visita limitada 

ao ler e, pontualmente, ver, não facilita o envolvimento global do V/P. Brolin (1992 as cited 

in Craft, 2001) refere que o envolvimento emocional, assim como a atração pela 

complexidade, facilitam a criatividade. Quando o V/P tem sensibilidade, curiosidade, e se 

sente atraído pela complexidade, essas capacidades facilitam a que entre mais profundamente 

em relação com a informação e conhecimento com que se depara e crie relações complexas 

entre o que leva consigo e o que encontra, formando uma teia de conhecimento mais rica. 

 Todos estes fatores intrínsecos facilitam a relação criativa do V/P com a exposição. 

Dependem essencialmente do V/P mas levanta-se a hipótese do museu poder ter alguma 

influência. O museu não pode tornar o V/P curioso, mas pode integrar elementos que 

provoquem a sua curiosidade ou capacidade imaginativa; não pode obrigar o V/P a estar 

motivado, mas pode criar contextos que facilitem a sua motivação e confiança. 

 Existem outros fatores, extrínsecos, através dos quais o museu pode facilitar a 

criatividade. Um já referido é o contacto com a diversidade e riqueza de experiências e 

conhecimentos. Transferir conhecimento de uma área para outra ou relacionar ideias e 

conceitos desconectados pode gerar criatividade (Adair, 2007, p. 23-24). Quanto maior o 

leque de experiências e conhecimentos, mais potencial criativo. Uma exposição pode alargar 

o leque de experiências do V/P se integrar propostas para ver, ouvir, tocar, escrever, pensar, 
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conversar, imaginar. Pode ainda alargar o leque de conhecimentos se abarcar diferentes 

perspetivas sobre as coisas, incluir “informação satélite” (Pereira, 2013), apresentar 

conhecimentos históricos, geográficos, científicos, artísticos, filosóficos e integrar 

testemunhos diversos – mapas, gráficos, desenhos. Se a complexidade potenciada pela 

diversidade enriquece o poder criativo duma exposição, também pode exigir mediação, para 

que a criatividade e relação do V/P com a exposição realmente aconteça de forma complexa e 

pessoal. 

 O tempo é outro facilitador extrínseco da criatividade. Muitos autores referem que é 

preciso tempo para dar uma resposta criativa a qualquer situação (Shallcross, 1981, as cited in 

Craft, 2001). Numa exposição, se o V/P passa rapidamente de uma sala para outra, de um 

dispositivo para o seguinte, dificilmente desenvolve uma resposta criativa. O museu pode 

criar estratégias que valorizem a tempo, convidem a ficar um pouco mais e facilitem a que a 

relação criativa aconteça. Uma estratégia simples é integrar zonas de descanso no percurso 

expositivo, em que o visitante se senta, descansa e observa a exposição. Se no tempo de 

descanso a mente está mais livre e aberta a conexões novas e inesperadas (Amabile, 1998), a 

criação de zonas de descanso, que incentivam a ficar mais tempo e deixar a mente vaguear 

livremente é algo simples mas eficaz para facilitar a criatividade. Outra estratégia possível é, 

por exemplo, criar áreas de consulta de livros ou de atividades dentro da própria exposição. 

Ao tempo está associado outro fator, a reflexão. É preciso tempo para refletir. Existem no 

contexto expositivo de alguns museus zonas de criação e reflexão onde o V/P descansa e, 

simultaneamente, encontra provocações à reflexão e à criação – uma pergunta, um desafio, 

um livro onde registar as suas impressões ou ideias, desafios ligados à escrita criativa ou à 

criação artística37. Essas provocações podem ser o propulsor da mente para, livremente, se 

deixar conduzir pelas suas reflexões de forma crítica e criativa.  

 Um outro facilitador extrínseco da criatividade é o contexto – físico, temporal, social e 

relacional (Amabile, 1998; Heerwagen, 2006). O contexto físico duma exposição, se 

confortável e acolhedor, facilita a relação criativa com a exposição. Se o espaço facilitar a 

participação, diálogo e partilha da experiência, também facilita a experiência criativa. Pode 

ainda pensar-se no contexto temporal – mesmo um museu da pré-história pode ser 

contemporâneo no modo como se relaciona com o V/P – que corresponde a ser um museu do 

seu tempo, que questiona o contexto temporal em que se insere. Um museu com um contexto 

físico desconfortável ou frio, em que os visitantes se sintam constrangidos a falar, ou que se 

                                                 
37 O DAM (Denver Art Museum) é um exemplo de museu onde existem diversas possibilidades, a este nível. 
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respire um ambiente de outros tempos38, pode bloquear a criatividade. Por detrás dum museu 

que facilita a criatividade está, muitas vezes, uma liderança criativa, que promove a 

comunicação criativa e incentiva a criatividade da equipa.  

 Qualquer museu, mesmo sem estratégias concretas para promover a criatividade, pode 

aumentar o potencial criativo de uma exposição na medida em que facilita a criatividade no 

contexto expositivo. Discutidos alguns dos modos de o fazer, analisar-se-ão formas de 

promover a criatividade de uma maneira mais ativa, usando estratégias específicas. 

6.3. ESTRATÉGIAS PARA PROMOVER A CRIATIVIDADE NOS MUSEUS 

 No Cap. 4 referiu-se que as estratégias são meios ativos de promover a criatividade e 

justificou-se a opção por uma estruturação das mesmas em cinco tipologias: de quebra de 

rotina; baseadas na imaginação; de procura; analíticas; de desenvolvimento e reestruturação. 

Neste subcapítulo discute-se como é que estas estratégias se podem aplicar no contexto 

expositivo de qualquer exposição. Opta-se por não estender a abordagem a outras 

possibilidades, dentro do museu – estratégias aplicadas à liderança, ou à comunicação, por 

exemplo – uma vez que, numa fase posterior deste estudo, o enfoque será o contexto 

expositivo e a sua relação com o visitante. Não se faz uma análise exaustiva das possíveis 

estratégias mas referem-se exemplos quer de museus com forte preocupação de promoção da 

criatividade no contexto expositivo, como é o DAM, quer de experiências que foram 

inovadoras e abriram novos caminhos, como Explore a Painting in Depth, em Ontario. 

Procura-se apresentar exemplos de diferentes continentes e contextos. A abordagem, feita 

com alguma liberdade, aproxima, cruza e sobrepõe exemplos, formando constelações, 

“polvilhando” o capítulo de ideias e experiências. Essas constelações pretendem de alguma 

forma, ser uma metáfora do próprio processo criativo (ver Figura 26, p. 128.). 

6.3.1. Estratégias de Quebra de Rotina no Contexto Expositivo 

 As estratégias de quebra de rotina – desafiar assunções, criar situações de ambiguidade, 

estímulos aleatórios, oferecer diferentes pontos de vista – podem ser usadas numa exposição 

para promover a criatividade (Adair, 2007; De Bono, 1995). Algo que bloqueia a criatividade 

é a própria exposição apresentar uma visão única e fechada sobre as questões que aborda, 

                                                 
38 Quando o ambiente é um desafio para que, imaginativamente, se viaje por outros tempos (por exemplo, ambiente 
romântico num museu romântico) pode promover a criatividade. Quando, pelo contrário, o ambiente do museu “cheira a pó”, 
não questiona nem desperta a imaginação, esse ambiente pode dificultar a imaginação e a curiosidade. 
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imposta de forma autoritária, dando respostas sem levantar questões. As exposições 

promovem a criatividade veiculando diferentes perspetivas e questionando assunções.  

 As instalações em vários contextos expositivos do artista-curador Fred Wilson, ao longo 

dos últimos 20 anos, são exemplo de como um artista pode desafiar assunções apresentadas 

nos museus. Na instalação Mining the Museum (1992) na Maryland Historical Society, EUA, 

Wilson colocou um par de algemas no contexto de uma vitrina com um serviço de chá em 

prata, desafiando o significado dos objetos expostos, questionando o visitante acerca das suas 

assunções relativas ao contexto sociológico dos objetos, sua história e significado e do próprio 

papel do museu (Figura 26, p. 128). As algemas “põem o serviço de chá a falar”, deixando de 

ser um mero objeto decorativo, trazendo para o museu várias vozes de um contexto e 

problemática associadas. Será que o confronto entre um artefacto (serviço de chá) e outro 

(algemas), que funciona como elemento mediador, desafia o V/P a pensar de forma critica?  

 Outra maneira de integrar diferentes vozes e pontos de vista numa exposição é envolver 

a comunidade em projetos expositivos colaborativos. A exposição Matthew & Others 

(Stapleton, 2007), realizada há alguns anos em Sydney, focava a esquizofrenia a partir das 

pessoas envolvidas na doença, usando histórias de doentes e suas famílias, mas também 

trabalho de artistas plásticos desafiados a trabalhar a partir dessa problemática. O visitante 

levava para a exposição as suas perceções, emoções e experiências e confrontava-as com as 

vozes de quem vive ou lida com a esquizofrenia. Juntavam-se assim diversas vozes – dos 

artistas, curadores, familiares e visitantes. Conforme Stapleton refere, “a pluralidade dos 

pontos de vista, cada um com algo que contribui para o entendimento da experiência da 

doença” foi a estratégia para pôr a exposição a falar a várias vozes. Quando uma exposição 

fala a várias vozes o V/P é desafiado a pensar de forma crítica e criativa. 

 Outro exemplo da integração de diferentes pontos de vista numa exposição é o dos 

“cubos com perspetivas múltiplas” do DAM, já referenciado. A integração de cubos com 

perspetivas múltiplas nas suas diferentes faces (Fisher & Levinson, 2010), que desafiam a 

explorar uma das pinturas mais emblemáticas do museu, ajuda o V/P a ver literal e 

figurativamente os diferentes lados dessa obra (Figura 26, p. 128). Ao relacionar-se, à vez,  

com cada lado do cubo, o V/P desestrutura uma ideia complexa em partes. Mesmo que passe 

pouco tempo com cada face do cubo, fica com a ideia de múltiplas perspetivas, pelo seu 

aspeto multifacetado. Os cubos de Denver desafiam o V/P a ver de outros pontos de vista e 

considerar alternativas. 
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 Outra forma de inserir várias perspetivas numa exposição é recorrer ao método Disney 

Creativity, que introduz visões distintas sobre as mesmas questões: a visão do sonhador, do 

realista e do crítico (ver 4.3). O sonhador é visionário, o realista estabelece o contexto para ler 

a realidade e o crítico questiona a realidade. Num museu da ciência, por exemplo, pode 

imaginar-se o olhar do cientista sonhador, do realista e do crítico, e o V/P pode ver pelo olhar 

de cada um.  

 Gartenhaus (1997, p. 87) refere a possibilidade de usar o método de De Bono, dos Seis 

Chapéus Pensantes, no contexto de uma exposição, oferecendo diferentes perspetivas sobre a 

mesma obra ou questão. O V/P “veste” o chapéu branco e foca os dados concretos sobre o que 

vê; troca-o pelo vermelho e foca-se no que sente; com o chapéu verde vê com a imaginação; 

com o amarelo foca os aspetos positivos e com o preto os negativos. Por fim, com o chapéu 

azul tem uma visão geral e integrada da obra (De Bono, 2008). 

 No Brooklin Museum39, na exposição de longa duração American Identities: A New 

Look, os audioguias integram diferentes vozes e perspetivas. Algumas obras são apresentadas 

através de diálogos a duas vozes, contrastantes no conteúdo, outras em confronto com as 

vizinhas, desafiando o V/P a compará-las. Estes audioguias apresentam os curadores pelo 

nome e não como a voz da autoridade do museu. Quando o audioguia refere que determinada 

pessoa “é o curador desta coleção” e que, “tal como toda a gente, tem os seus gostos pessoais 

e as obras de que não gosta tanto”, diz implicitamente que o V/P pode deixar os gostos e 

experiências pessoais interferirem na experiência da visita. Simon refere que, ao dar a 

opinião, a equipa serve de modelo para o V/P percecionar as opiniões e preferências com 

respeito (Simon, 2010). Walker sublinha o poder dos audioguias para construir significados, 

apresentando a voz do curador, artistas, celebridades, ou visitantes (K. Walker, 2010, p. 38-

39). 

 A maneira de apresentar os artefactos numa exposição pode, também, integrar 

diferentes vozes. Felton e Kuhn (2007) referem que um museu pode apresentar diferentes 

perspetivas da história, contrastando visões, e um museu de ciência pode confrontar hipóteses 

rivais sobre um fenómeno, dando possibilidade ao V/P de avaliar as forças de cada uma. Um 

museu de arte, por sua vez, pode introduzir o V/P num debate sobre o valor de uma obra ou 

convidá-lo a discutir determinado movimento artístico. Por sua vez Shelton e Houtman (2009, 

p. 7-10) defendem que a museologia crítica pode destabilizar alguns dogmas, quebrando 

assunções e questionando a autoridade dos curadores. Ao levantar questões – Se não for 

                                                 
39 Ver www. Brooklinmuseum.com 
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verdade? Se determinado artista não tiver sido tão influenciado por esse fator? – a museologia 

crítica obriga a ver os problemas ou situações de outras formas. De Bono refere-se às 

provocações ou operações provocatórias (PO), que tiram da zona de conforto e permitem ver 

por novas perspetivas. Numa exposição a provocação pode ser uma frase, que desconstrói o 

pensamento, uma metáfora, que provoca e leva a criar uma imagem exagerada, ou o confronto 

de duas obras contrastantes, que questionam. A própria exposição pode ser uma provocação. 

Dialog in the Dark é uma exposição itinerante, experimentada por mais de 6 milhões de 

visitantes em mais de 30 países, com um ambiente multissensorial em que, na escuridão, as 

pessoas “normais” são guiadas por cegos (Simon, 2010). Colocar o visitante no lugar do outro 

provoca e tem um impacto emocional forte.  

 Uma questão relevante é envolver o V/P na introdução de diferentes vozes e 

perspetivas. No DAM, na Daniel Sprick Foxus Area, uma área interpretativa, o museu 

desafiou os visitantes a dizerem o que gostariam de perguntar ao artista e, a partir dessa 

consulta, introduziu FAQs – Frequently Asked Questions – sobre a obra e o processo (DAM, 

2007). Magaly Cabral (2014, p. 140) conta também que, numa exposição no Museu da 

República no Brasil, expuseram três objetos não reconhecidos de imediato, da coleção. A 

exposição teve um grande sucesso porque os objetos estranhos convidavam a descobrir o que 

seriam. Relativamente a um deles, que nem o museu sabia o que era, perguntavam ao visitante 

Sabe o que é ? Tente adivinhar – a resposta surgiu meses mais tarde, com a ajuda do diretor 

de um Museu de Portugal. 

 Para promover o PC e o PIC, o contexto expositivo desafia assunções e potencia o 

acesso a diferentes pontos de vista. As possibilidades são muitas, como se procurou 

demonstrar. Existem ainda, no entanto, muitas exposições que falam a uma só voz e 

apresentam um único ponto de vista. Como refere Foley (as cited in Tortora, 2012, p. 3), “o 

que nós queremos”, nos museus, é “uma sociedade que pense e responda criativamente aos 

nossos tempos”. 

6.3.2. Estratégias baseadas na Imaginação, no Contexto Expositivo 

 Como foi referido em 4.3.2, existem estratégias para promover a criatividade baseadas 

na imaginação. A imaginação é o veículo da criatividade (Robinson, 2011, p. 29) e com ela 

podem construir-se situações imaginadas (Sefertzi, 2000, p. 2), prever ou imaginar resultados 

e consequências (Ian Robertson, cit in IDES, 2004b) ou imaginar algo novo (Adair, 2007, p. 

6). Se se desafiar o V/P, perante uma obra num museu, a imaginar o processo da sua 

conceção, não se limitando a focá-la como produto acabado, essa experiência imaginativa 
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levará a uma perceção mais criativa da obra? Algumas experiências em museus incluem a voz 

do artista ou seus amigos nas exposições, em tabelas ou audioguias, a falar do processo da 

criação, o que facilita a visualização e imaginação do V/P. Outras incluem imagens do local 

de trabalho e instrumentos relacionados com o processo, levando o V/P a ver e imaginar para 

além do visível, reconstruir contextos e imaginar-se nesses contextos. 

 Mas as estratégias baseadas na imaginação podem também ser usadas para imaginar 

resultados, consequências ou algo novo (Ian Robertson, as cited in IDES, 2004b). Num museu 

de ciência, por exemplo, colocar o V/P a imaginar para que servirá uma máquina ou aparelho, 

ou que consequência terá determinada experiência, pode despoletar a imaginação e conduzir a 

respostas criativas. Se, pelo contrário, em vez de partir do questionamento e provocação, a 

informação for logo dada, o efeito de envolvimento pessoal na construção do conhecimento 

pode não chegar a acontecer. Colocar hipóteses e recorrer a questões abertas envolve o V/P de 

forma pessoal na busca de respostas. Se as respostas são dadas sem o V/P ter tempo para 

questionar e ter dúvidas, sem a sua curiosidade ser provocada, chegará a haver envolvimento 

pessoal e interceção do conhecimento da exposição com o que o V/P carrega consigo? Só o 

cruzamento desses dois níveis de conhecimento leva à construção de novas relações entre as 

unidades de conhecimento (Latimer & Skeggs, 2011, p. 54). O que falta, em muitas 

exposições, para que isso aconteça, são eventualmente os “ganchos”, links que ajudem o V/P 

a envolver-se de forma pessoal e criar relações entre os dois níveis de conhecimento – o seu e 

o que encontra no museu. Esses links podem materializar-se de formas diversas. Numa 

exposição a introdução de tabelas em que se dá parte da informação e se cria curiosidade para 

saber o resto, obrigando o V/P a levantar ou virar para aceder à restante informação, pode 

criar o envolvimento físico necessário para levar ao envolvimento mental. Da mesma forma, 

um painel com uma questão em aberto, “conduzindo” o V/P a espreitar por uma abertura ou 

movimentar-se para o outro lado do painel, para aceder a mais informação, como acontece em 

algumas exposições, pode despoletar a curiosidade e envolvimento. Ou seja, a informação, 

tanto numa como noutra situação, poderia estar integralmente num texto de parede. Mas o 

facto de haver um “gancho” que capta o V/P aumenta o potencial para que haja efetivamente 

envolvimento pessoal, fundamental para que o olhar criativo e crítico aconteçam. Este tipo de 

intervenções no contexto expositivo, com ”ganchos” que captem o V/P, é uma solução 

simples, não tecnológica e com custos baixos que provoca a curiosidade. Quando a 

curiosidade é provocada, o caminho para a criatividade está aberto. 
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 O Minnesota History Center’s Exhibition, por exemplo, providencia tabelas 

surpreendentes, não no conteúdo mas na forma – tabelas em roupas penduradas num cabide, 

dentro de um forno, ou projetadas numa cama (Norris & Tisdale, 2014, p. 191). 

 Outra forma do V/P recorrer à imaginação para se relacionar com uma exposição é 

imaginando as obras em envolvimentos diferentes, organizadas por lógicas diversas. O 

Minerva é um sistema computacional multiagente de suporte à criatividade nos museus que 

potencia uma relação criativa (Amignoni & Schiaffonati, 2003), pois possibilita a combinação 

de diferentes critérios para organizar uma exposição, ou diferentes envolvimentos reais ou 

imaginários para colocar as obras. O V/P escolhe uma coleção e espaço e constrói a sua 

exposição virtual. No DAM o espaço expositivo integra uma área onde o V/P, com recurso a 

reproduções em miniatura das obras expostas e uma maqueta do espaço expositivo, reorganiza 

as obras e reinventa a exposição (DAM, 2007, p. 57). 

 Norris e Tisdale referem o seu sonho partilhado, de criação de uma plataforma gigante e 

aberta, com todo trabalho criativo dos museus – feito, escrito, aprendido sobre qualquer 

tópico relacionado com museus, uma verdadeira rede líquida sobre museus. O mais próximo 

desse sonho, o Europeana, é uma plataforma de partilha de instituições culturais da Europa, 

sobre coleções (mas não práticas) de museus, que agrega conteúdos, distribui-os e facilita a 

transferência de conhecimentos e participação (Norris & Tisdale, 2014, p. 146-147). 

 Outra estratégia baseada na imaginação é a produção de modos alternativos de olhar, 

tantos quanto possível. O método do pensamento por possibilidades (ver 4.3.2) pode ser usado 

num contexto expositivo, através de estratégias interpretativas de texto que potenciem a 

imaginação, a colocação de hipóteses e o pensamento what if. Bedford (2004) propõe que os 

museus trabalhem no modo subjuntivo, what if, recorrendo à imaginação. 

 Alguns museus recorrem a estratégias inspiradas no brainwriting, integrando paredes 

em que o V/P escreve e deixa num post-it os seus comentários (Figura 26, p. 128), interagindo 

com os comentários de outros, reordenando-os ou agrupando-os. Estas experiências 

potenciam o contacto com muitas perspetivas e contribuem para o museu ser um espaço 

participativo. Podem-se criar superfícies interativas, paredes, painéis, em que se vão criando 

mapas de ideias e palavras com o contributo dos V/P. Uma outra forma de potenciar a 

participação e imaginação do visitante é desafiando-o à escrita criativa – diários, paredes 

interativas, painéis, de forma tradicional ou tecnológica – escrever histórias a partir de um 

objeto, a sua história antes de entrar na coleção, uma história que relacione dois objetos 

diferentes. Daley sugere que o brainstorming e suas variantes ( por exemplo brainwriting e 
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brainstorming com post-its) podem ser usadas para inspirar a equipa a pensar o futuro do 

museu, em workshops que juntem os diferentes profissionais (Daley, 2005, p. 26). 

 As estratégias imaginativas, numa exposição, contribuem para que a relação do V/P 

com a exposição seja criativa. Essas estratégias podem potenciar a imaginação reprodutiva, 

trazendo para o presente imagens que fazem parte da memória de cada um, ou a imaginação 

produtiva, provocando a criação de imagens, pela imaginação. Podem ser estratégias simples, 

como o recurso a papel e lápis, ou tecnológicas como algumas mesas interativas. Se as mesas 

interativas exigem grande investimento, qualquer museu pode integrar técnicas simples, sem 

custos, abrindo portas a um novo modo de encarar a relação do V/P com a exposição. 

6.3.3. Estratégias de Procura no Contexto Expositivo 

 As estratégias de procura têm a ver com partir de onde se está e do que se conhece para 

ir à procura de “outro lugar” (Heerwagen, 2006, Cognitive Aspects of Creativity Section, 

para. 6) e o seu ingrediente ativo são as experiências passadas e analogias. Usar estas 

estratégias num museu exige partir do que se é, sabe e conhece para buscar “outro lugar”, o 

que implica assumir que o caminho de cada um é único e pessoal. Esse “outro lugar” nasce no 

espaço entre  – de interceção do conhecimento do V/P com o potenciado pela exposição. As 

estratégias de procura permitem criar relações entre os dois campos de conhecimento, 

partindo do familiar para a relação. Trata-se de facilitar a que o V/P se encontre a si mesmo, 

numa exposição, percecione os limites de quem é, como se posiciona, para poder, a partir do 

Eu, relacionar-se com o contexto. A investigação de Anne Marie Émond suporta isso mesmo, 

ao mostrar que, no museu, “os visitantes tentam compreender o que encontram baseados na 

sua própria experiência” (Émond, 2003, p. 295). Rosef Calaf e Olaia Fontal sugerem que é 

importante, num museu, um primeiro contacto sensorial com a obra, iniciando o exercício de 

perceção descritiva e evocadora, subjetiva e criativa, interpretando a partir da subjetividade e 

com imaginação para, a partir da perceção, descobrir o interesse pelo pintor, sua vida, 

contexto, etc (Roser Calaf & Fontal, 2007, p. 80). Calaf propõe que esse encontro do 

observador com o objeto e, a partir dele, com o artista por detrás do mesmo, começa a partir 

do Eu, do olhar pessoal, analítico, sensorial. A primeira fase é “aproximar e olhar, depois de 

olhar, e antes de tentar ver no sentido de Munari, «para ver há que saber», temos de 

interpretá-lo” (Masachs, 1998, p. 49). Para isso Calaf propõe uma sequência de análise através 

de diferentes olhares – afetivo, sociológico, estruturalista, de evocação, formal. A proposta da 

educação artística tem sido, segundo a autora, de colocar a emoção e compreensão em 

primeiro lugar, em vez da erudição e da história de arte. Ou seja, valorizar a criatividade 
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através de uma sequência de análise, que inclui diferentes olhares e possibilita a emoção e 

compreensão do observador e não só a apreensão através da história de arte. Esta abordagem 

permite o envolvimento pessoal e não fecha o caminho a uma compreensão através da história 

e história de arte, antes prepara para que essa compreensão seja personalizada e crítica. Se, 

perante um objeto, o V/P é “bombardeado” com informação – autor, datas, contextos – 

através de tabelas ou de um discurso centrado na história, será que chega a criar uma relação 

pessoal com o que vê? Poderá a quantidade de dados bloquear a criatividade e levar a uma 

apreensão pouco crítica? Se, pelo contrário, o V/P for desafiado, num primeiro momento, a 

situar-se perante a obra, observá-la e questionar-se, quando receber informação conseguirá 

relacionar-se de forma mais pessoal e crítica, construindo e integrando conhecimento novo no 

seu Eu? Rice e Yenawine (2002, p. 289-301) referem que, quando o museu se centra em 

“explicar”, carregar o visitante com “informação em torno do artefacto”40 – ensina um 

processo de receção passiva e não de observação ativa. Quando isso acontece o V/P fica com 

a impressão de que precisa de muita informação para se relacionar com as obras, o que o 

impede de observar e pensar por si. Sugere-se então que estas estratégias possam ajudar o V/P 

a relacionar-se de forma pessoal com o contexto da exposição, trazer para a experiência o que 

é, sabe e pensa, referindo exemplos de museus que o procuram fazer. 

 O Sterling and Francine Clark Art Institute, nos EUA, dispõe, desde há alguns anos, de 

um espaço expositivo – Clark Remix – onde organiza exposições com pintura, escultura e 

objetos decorativos da coleção permanente (Brummett, 2012, p. 23-24). Em vez de organizar 

as obras por regiões ou períodos, coloca obras de arte ao pé de artefactos de muitas culturas e 

tempos diferentes, providenciando um novo contexto para o V/P se relacionar com os 

mesmos. Exposições que aproximam fisicamente obras de locais, significados ou períodos 

distintos têm sido experimentadas por diversos museus, um pouco por todo o mundo, nos 

últimos anos. A acompanhar as exposições no Clark Remix, existem dois programas 

interativos, desenvolvidos para permitir ao visitante aprender mais sobre a coleção e 

exposição, na própria visita ou a partir de casa. O uEXPLORE fornece informação sobre os 

objetos em exposição e no uCurate o V/P pode selecionar obras expostas e criar a sua própria 

exposição virtual. Cada V/P procura o que lhe interessa, relaciona como quer e pode submeter 

a exposição online. Cabe à equipa do museu selecionar algumas para mostrar, “tornar real”.  

                                                 
40 Ao falarem sobre a informação em torno do artefacto, as autoras referem-se aos actos e opiniões que não estão presentes 
visualmente no objeto, como por exemplo a informação sobre data de criação, como foi feito, onde, etc. 
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 Outro exemplo referenciado por Brummett (2012, p. 32, 33) é o projeto Histórias de 

Objetos, desenvolvido no Portland Museum of Art, em Portland. Este projeto convida o V/P a 

selecionar um objeto com significado para si, trazê-lo ao museu e partilhar uma história sobre 

ele com a comunidade. As histórias são registadas em vídeo e publicadas numa galeria online. 

O projeto também integra uma exposição de objetos selecionados e explicados ao público. 

Neste caso, a partir do momento em que o V/P é convidado a pensar quais os objetos com 

mais relevância na sua vida, essa forma sensorial e afetiva de ver os objetos serve de ligação 

para ver também os objetos das coleções como objetos com histórias por detrás do visível, 

que carregam sentimentos e afetos, e não só como objetos artísticos, decorativos ou 

informativos. 

Kotler (2003) refere um exemplo semelhante, no âmbito da celebração dos 150 anos do 

Smithsonian, em 1996. Quarenta estudantes expuseram então as suas coleções numa 

exposição intitulada Novos Colecionadores. A maior parte das pessoas já fez alguma coleção 

pelo que este convite a mostrar e falar das coleções de cada um abriu portas a que cada um se 

relacionasse com a exposição a partir da sua experiência de colecionar. 

 O DAM tem também experimentado formas de desafiar o visitante a partir de si e da sua 

experiência na relação com a exposição. Este museu lançou nos últimos anos programas 

específicos para se adaptar ao conceito de participação colaborativa que as redes sociais 

possibilitam, tornando-se mais atrativo para o público jovem. O projeto digital Do it Yourself, 

por exemplo, permite ao V/P desenvolver uma atividade criativa no museu, fazer uploads e 

partilhar online. Outro projeto – Blog & Social Media – permite um contacto do museu com 

os comentários e posts do V/P, contribuíndo para que a equipa do museu perceba como 

promover um contacto mais pessoal do V/P com a obra. Por fim, o uso de diários partilhados, 

no contexto expositivo, desenvolvido pelo DAM, é outra forma do V/P partir de si, na relação 

com a exposição (Fisher & Levinson, 2010). 

 Ainda no DAM, pode referenciar-se uma forma de envolvimento pessoal, Remington 

Interactive Video – uma projeção do diretor em tamanho real que, quando o visitante se 

aproxima, “ganha vida e fala”, um efeito tecnológico que responde à pessoa (DAM, 2007). 

Um outro exemplo, já referenciado, no Miraikan, Japão, chama-se Tsunagari41. Tsunagari é 

uma recriação em alta resolução de um globo gigante que retrata a terra e é acompanhado por 

vários instrumentos criativos. Um deles, a Geopallete, desafia o V/P a “sentir, explorar e criar 

o seu próprio mundo”. Trata-se de um serviço online que permite desenhar um mapa-mundo 

                                                 
41 Ver mais em http://www.miraikan.jst.go.jp/ 
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original baseado na enorme variedade de dados que o sistema comporta, permitindo que cada 

um desenhe o seu mapa personalizado e possa partilhá-lo e conhecer os mapas dos outros.  

 Outro exemplo – que recorre a técnicas de Reinforcement Learning – são as guias 

virtuais do Museu da Ciência de Boston, duas gémeas chamadas Ada e Grace que, com base 

no diálogo com cada visitante, que lhes faz perguntas, sugerem de forma personalizada 

exposições a ver, peças a observar, questões para pensar. O algorítmo que está na base desta 

tecnologia requer centenas de interações para atingir uma boa performance e, por isso, foi 

criado um simulador de utilização (Misu, Georgila, Leuski, & Traum, 2012, p. 87).  

 Existem outros exemplos de exposições em que o visitante acede mediante o seu perfil, 

que é uma forma altamente personalizada de aderir. Se, por um lado, essa opção o faz entrar 

com o seu Eu na exposição, por outro, trata-se quase de uma imposição e não de uma escolha, 

o que pode ser questionável. Na exposição Field to the Factory, no Smithonian Nacional 

Museum of American History, o acesso por uma de duas portas, uma para brancos, outra para 

os de cor, enquadrava de forma profundamente sensorial aquilo que estava em debate na 

exposição, que tinha a ver com a discriminação racial (Simon, 2010). Outro exemplo referido 

por Simon é o de uma exposição na Suiça em 2006 denominada Uma Questão de Fé em que a 

entrada era feita pela porta dos “crentes” ou “não crentes” (ibid.). A questão que se coloca é 

se a participação pode ser imposta, como acontece nestes casos, em que o visitante tem 

obrigatoriamente de se posicionar e optar. 

 Algumas estratégias de procura podem ser operacionalizadas quase sem recursos – os 

diários, por exemplo – outras envolvem enormes recursos financeiros e tecnológicos – o 

Geopallete, por exemplo. O importante nestas estratégias é criar portas de entrada para o Eu 

de cada V/P, permitindo que cada um entre na exposição de forma pessoal. Considerando que 

existem estratégias de procura que não exigem recursos, é sempre possível introduzi-las em 

qualquer museu. O relevante é, então, perceber que é necessário haver entradas, ganchos para 

o Eu de cada um, para que a experiência seja pessoal e criativa mas livre. 

6.3.4. Estratégias Analíticas, no Contexto Expositivo 

 As estratégias de análise relacionam-se com as capacidades sensoriais e reflexivas do 

indivíduo. Quanto mais atento perante as coisas e maior capacidade reflexiva sobre o que os 

sentidos captam, maior a capacidade criativa de integrar e transformar o que se capta em novo 

conhecimento. Como refere Adair (2007, p. 7), todo o pensamento criativo nasce de observar 

e fazer conexões entre as partes. No contexto de uma exposição o pensamento criativo nasce 

do observar e ligar as partes entre si e com o conhecimento que cada um traz consigo. As 



Cap. 6 PROMOVER E EXERCITAR A CRIATIVIDADE NO MUSEU 

137 
 

pessoas criativas estão constantemente a observar o mundo à sua volta, questionar-se e 

procurar padrões e os museus podem fortalecer essas capacidades de observação e 

questionamento (Norris & Tisdale, 2014, p. 192). 

 Numa exposição o primeiro passo é, então, “observar” atentamente, com todos os 

sentidos. Kesner (2006, p. 1) refere, ao falar dos museu de arte, que existe um desfasamento 

entre o potencial das obras de arte como experiência única e os outcomes dos encontros dos 

visitantes, pelo que há necessidade de exercitar atividades perceptivas. Os objetos textuais – 

tabelas, textos de sala, entre outros –  podem orientar o olhar, convidando a descobrir 

detalhes, seguir pistas, olhar de perto. Será que os museus se preocupam em que os elementos 

mediadores textuais façam referência explícita a elementos, detalhes observáveis, para 

incentivar um olhar criativo? Ou será que muitas tabelas e textos de parede referem só 

questões não observáveis e, por isso, não ajudam a uma leitura mais atenta?  

 É frequente os textos nas exposições disponibilizarem informação sobre as obras, 

objetos e seus autores, sobre o período histórico a que reportam ou contexto científico em que 

surgiram, sem conterem referências ao que se vê ou pode observar na obra ou objeto. Se, 

como diz Adair (2007), todo o pensamento criativo nasce do observar e fazer conexões entre 

as partes, é relevante disponibilizar textos que orientem o olhar. Serrel (1996) recorda, no seu 

livro Exhibit Labels, os princípios da interpretação inumerados por Tidlen em 1967, em que 

um dos princípios refere que “a interpretação relaciona com o exposto” e outro define que “o 

objetivo da interpretação não é a instrução mas a provocação”, princípios esses extremamente 

atuais. Serrel refere que “a maior parte das tabelas não são úteis nem significantes para os 

visitantes”, porque não os encoraja a ver e a interpretar (ibid.). Como é que num museu se 

pode promover o olhar de perto, em pormenor, analítico, para além do recurso a textos 

mediadores? O Victoria & Albert Museum, em Londres, por exemplo, disponibiliza lupas, 

num núcleo expositivo de peças de prata, para se ver o pormenor. Nesse mesmo espaço que 

integra a exposição de Pratas – Silver Discovery Area – estão disponíveis microscópios e 

radiografias de algumas peças, para se ver o que não é visto a olho nu. Em alguns museus 

existem aberturas na parede, sobre pormenores de peças, que convidam a espreitar e ver 

atentamente. Em alguns exercícios do olhar, em exposições, recorre-se a cartões brancos com 

um orifício circular, no centro, para se espreitar e ver as peças por partes, focando à vez cada 

detalhe. Se o recurso a microscópios pode ter custos relevantes, o recurso a lupas ou cartolinas 

– para ver detalhes decorativos de um objeto ou pintura – é um meio simples de orientar o 

olhar, ajudar a ver, praticamente sem custos. No DAM, o uso de Cropping L’s, peças de metal 
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em forma de L, numa área interativa, para selecionar com o olhar parte do objeto analisado, 

incentiva a um olhar atento. Ao verificar que os Cropping L’s desapareciam porque o visitante 

os levava pela galeria para observar outras obras, a equipa desenvolveu um kit portátil para 

uso ao longo da visita (DAM, 2007). 

 Uma outra estratégia ligada à análise é a decomposição – decompor o todo nas partes, 

dissecar, para analisar. Perante um objeto, a decomposição é a porta de acesso a um caminho 

por onde se vão intercalando os processos de observar, comparar, contrastar e conectar as 

partes, caminho esse ao longo do qual o PC e PIC se vão sucedendo. A descrição – pôr em 

palavras o que se vê, sente e pensa – ajuda a estruturar o conhecimento. De novo se questiona 

se os objetos mediadores textuais podem ajudar o V/P no processo de decomposição e 

descrição ou se serão, em determinadas situações, um obstáculo à análise. Quando, por 

exemplo, ao lado de uma máquina exposta num museu é apresentado um esquema das várias 

partes, mostrando a função de cada uma, esse objeto mediador orientará o olhar na 

decomposição da obra? E quando, ao lado de um artefacto restaurado, são apresentadas 

imagens das fases do processo do restauro, essas fotos – mediadoras – poderão ajudar o V/P a 

decompor os passos de um processo? A decomposição permite ver cada parte por si e 

relacionar as partes de uma nova forma. Gartenhaus (1997, p. 97) relata uma atividade de um 

museu da ciência que consistia em desenhar e descrever cada parte de uma espécime – flor, 

fruto –  o mais elaboradamente possível, recorrendo a lupas. 

 Alguns autores referem diversas rotinas – Cultura do Pensamento, VTS, See, Think, 

Wonder (STW) – que ajudam a pensar de forma criativa a partir da observação e são usadas 

em contexto de museus. As VTS, por exemplo, são uma estratégia fundamental para 

desenvolver capacidades de pensar criticamente (Rawlinson et al., 2007, p. 155-156) e 

treinam o V/P a olhar e falar sobre artefactos a partir da análise, começando por observar e 

colocar três questões: o que se passa aqui? O que me faz pensar? Que mais consigo encontrar? 

Esse exercício de ir entrando e discutindo a obra constitui uma oportunidade de aplicar a 

experiência e conhecimento prévios e construir significados (Burchenal & Grohe, 2007). O 

recurso às VTS, segundo alguns autores, aumenta a autoconfiança e tolerância, alimenta o 

respeito e incentiva a reflexão (Rawlinson et al., 2007, p. 157). Ao longo dos últimos 20 anos 

as VTS foram objeto de investigação e práticas em muitos museus e escolas, nomeadamente 

nos EUA (Yenawine, 1999), tendo contribuído para que muitos educadores dos museus 

deixassem de se centrar no que as pessoas deveriam aprender para criar estratégias que 

facilitassem aprender de forma pessoal, a partir da análise e do olhar. 
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 Desenhar e escrever são estratégias que ajudam a ver melhor, refletir sobre o que se vê, 

sintetizar, relacionar as partes e criar a partir do que se viu. Será que o desenho e escrita, num 

museu, ajudam a pensar, memorizar, sintetizar, refletir e criar? Alguns museus usam 

materializações nesse sentido – diários, blocos de notas, fichas de comentários, facebook e 

twitter são usados em vários museus com este fim. No DAM existem espaços dedicados à 

escrita e desenho ao longo das galerias, dando ao V/P oportunidade de expressar as suas 

opiniões e desenvolver as suas interpretações. Existe, por exemplo, um espaço onde o V/P 

pode escrever num diário a partir do seguinte desafio: “Imagine como se sentiria dentro duma 

das paisagens que vê nesta sala”. O V/P pode aceitar o desafio ou, simplesmente, ler os 

comentários e registos de outros (DAM, 2001; Mcdermotte-Lewis, 1990). No mesmo museu, 

numa galeria onde diversas naturezas mortas estão expostas, existe uma montagem de dois 

ambientes de natureza morta, um com um arranjo floral, outro com frutas, que servem de 

inspiração para o V/P desenhar a partir da observação. Também aqui o V/P pode desenhar ou 

percorrer o bloco para ver os desenhos de outros. A equipa do museu considera que este 

exercício encoraja os visitantes a olhar as naturezas mortas do museu de um modo renovado. 

Por fim, a interpretação a partir de hipóteses é uma forma de entrar na complexidade de uma 

obra. Existem diversas estratégias que orientam o olhar, por vários passos, até à interpretação. 

Tortora refere a técnica ODIP – Observar, Descrever, Interpretar, Provar – usada no Center 

for Creativity do Columbus Museum of Art, para potenciar o pensamento crítico e desenvolver 

um olhar profundo e atento (Tortora, 2012). 

 Serrel (1996) refere as tabelas interpretativas, que desafiam o V/P a encontrar utilidade 

e sentido no texto como apoio ao olhar. As tabelas interpretativas, amigáveis e apelativas para 

um público alargado, são usadas pela maioria dos V/P, criando experiências positivas. Estas 

tabelas começam com informação relacionada com o que o V/P vê, sente e experimenta e 

integram parágrafos curtos. As estratégias interpretativas do texto incentivam a começar pelo 

olhar e podem, segundo Bedford (2004) potenciar a imaginação. Csiksentmihalyi sugere que 

um texto numa exposição deve começar por desafiar a ver – alimentar a relação sensorial – 

depois produzir uma relação emocional – sentimentos de espanto e curiosidade – só depois 

envolver a parte cognitiva – o pensamento e entendimento – e, por fim, levar ao 

transcendente, a uma relação com o estético (ibid.). Ruggiero (2012) refere que, para analisar 

de forma crítica pontos de vista num texto é preciso ler cuidadosamente, analisar a 

complexidade, levantar questões, avaliar e formar juízos, dar tempo para que surjam as 
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questões certas, e libertar de preconceitos.Poderá seguir-se esse caminho, proposto para a 

análise crítica de textos, para analisar de forma crítica os pontos de vista num museu? 

 As estratégias de análise são fundamentais para pensar de forma crítica e reflexiva sobre 

o que se vê. Estas estratégias incluem a decomposição, o olhar de perto, o desenho e escrita e 

a interpretação. Se o texto, numa exposição, é fundamental para promover a análise, existem 

outros elementos – recurso a lupas, enquadramento de pormenores, áreas de escrita e desenho 

– que podem ser providenciados por qualquer museu, para incentivar a análise. 

6.3.5. Estratégias de Desenvolvimento e Restruturação, no Contexto Expositivo 

 As estratégias de desenvolvimento e reestruturação (ver 4.3.5) permitem a construção 

da complexidade pela união das partes, pela síntese, comparação, contraste ou integração 

(Heerwagen, 2006, Cognitive Aspects of Creativity Section, para. 6). Numa exposição o V/P 

desenvolve ideias combinando ou reestruturando as partes, fazendo sínteses ou comparando 

objetos. Ao ver os objetos dispostos de determinada forma, é desafiado a reestruturar as ideias 

de uma nova forma. A reorganização das exposições provoca no V/P novas maneiras de 

reestruturar ideias. Quando a Tate Modern, em Londres, abriu ao público em 2000, as obras 

expostas eram conhecidas de um público frequentador da Tate Gallery. O que mudou, além, 

naturalmente, do contexto de um espaço arquitectónico novo, foi a forma como passaram a 

estar dispostas as obras. Se a Tate Gallery apresentava as obras numa sequência cronológica, 

por escolas e contextos, a Tate Modern criou contextos novos para expôr as mesmas obras42. 

Se um nú de Picasso, na Tate Gallery ocupava uma galeria dedicada a Picasso, na Tate 

Modern o mesmo nú passaria a habitar uma Galeria em que o corpo, nas diversas expressões, 

era ponto de ligação entre todas as obras duma sala. Ao partilhar o mesmo espaço com nús de 

expressão distinta, esta obra desafiava a imaginação do V/P de forma diferente, influenciada 

pelo novo contexto.  

 Um outro exemplo é a exposição de longa duração Connecting Cultures: A World in 

Brooklyn, instalada no átrio do primeiro piso do Museu de Brooklyn43. Esta exposição 

apresenta num mesmo espaço objetos de muitas culturas, fazendo conexões entre pessoas, 

lugares e artefactos de culturas e proveniências distintas. Considerada inovadora pela equipa 

do museu, esta exposição cria novos modos de olhar a arte e permite relacionar objetos que 

                                                 
42 Ao abrir ao público em 2000 a Tate Modern apresentava as obras agrupadas em torno de quatro grandes temas: 
História/Memória/Sociedade; Nú/Ação/Corpo; Paisagem/Matéria/Envolvimento; Natureza Morta/Objeto/Vida Real. Em 
2006 foi feita a primeira grande reestruturação da exposição permanente e os grupos temáticos foram substituídos por 
momentos pivot da arte do século XX, por exemplo: Poesia e Sonho (galeria central dedicada ao surrealismo, rodeada de 
salas com trabalhos de artistas influenciados pelo surrealismo ou seus métodos); Energia e Processo (foco na arte Povera). 
43 Ver mais em www.brooklynmuseum.org 
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não se encontrariam uns com os outros na vida real. Instalada no átrio de acolhimento do 

museu, cria uma nova dinâmica no contacto do V/P com as coleções do museu. Também na 

exposição Clarx Remix, já referenciada (6.3.3), as obras de arte e objetos decorativos de 

muitas proveniências habitam um mesmo espaço, o que potencia um modo novo de ver. 

 Se a forma como as obras se dispõem umas em relação às outras pode propiciar modos 

criativos de ver e de se relacionar, o próprio contexto espacial pode também influenciar o 

modo como se reestruturam as partes do todo. No Museu Judaico de Berlim, desenhado por 

Daniel Libeskind, a configuração estrelar usada como base da arquitetura do museu evoca 

diferentes níveis de significado. Essa configuração do edifício liga as partes e influencia o 

modo com o V/P se relaciona com os conteúdos (Dogan & Nersessian, 2012). 

 Outra forma de reestruturar ideias é escolher um ponto de entrada diferente num 

problema ou objeto (De Bono, 1990). Ao entrar num palácio pela porta principal, pela janela, 

ou pela porta de serventia, embora o lugar seja o mesmo, a experiência será diferente. Ao 

focar uma pintura de paisagem e se optar por “entrar na obra” pelo primeiro plano, pelo ponto 

mais distante, ou pelo ponto onde se situa determinada personagem, não será a perceção do 

todo diferente? Percorrer um museu histórico com tabelas com comentários em primeira 

pessoa, comentários duma criança que viveu nesse tempo, ou comentários dum criado que 

serviu nesse período, cada uma dessas vozes não constituirá uma porta de acesso diferente? 

Outra estratégia para reestruturar o todo em novas formas é selecionar uma parte – a mais 

relevante ou marcante, por exemplo. Selecionar exige avaliar, refletir e tomar decisões. Será 

que o método do Sticking Dot, referido em 4.3.5, pode ser usado num museu, para o V/P 

selecionar os objetos mais relevantes ou as alternativas mais interessantes? Será possível, 

numa exposição, desafiar o V/P a escolher a obra de que mais gosta, através de um processo 

físico, in loco, ou num formato digital? Ao votar e escolher, o V/P faz uma síntese, usa as 

capacidades críticas para se relacionar com a arte, compara a sua perspetiva com a dos outros.  

Na exposição temporária Touch and the Enjoyment of Sculpture, patente em 2012 no Walters 

Art Museum,  em Baltimore (Brummett, 2012, p. 28-29), os visitantes confrontavam-se com o 

contexto histórico da Renascença Europeia e o prazer tátil das esculturas desse período e eram 

convidados a tocar réplicas de estátuas feitas para serem agradáveis ao toque e questionados 

sobre quais as mais agradáveis. As reações eram recolhidas em Ipads, nas galerias, e o V/P 

podia ver as respostas de outros e relacioná-las com as suas. 

 Como se referiu atrás, num museu os visitantespodem precisar de suporte “para saber o 

que procurar, o que significa, e como avaliar e relacionar múltiplas fontes de conhecimento” 
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(Felton, 2007, p. 109). Os mapas e esquemas podem, por isso, orientar o visitante, pois 

construir mapas e esquemas ajuda a descrever e reestruturar ideias. Poderão construir-se 

mapas mentais ou concetuais num museu, com a síntese das ideias ou conceitos relevantes, 

em que o V/P colabore? Poderão esses mapas ser partilhados? Pode um museu disponibilizar 

em qualquer suporte mapas para sintetizar ideias no fim da visita? E se o chão do museu se 

transformar num mapa mental que relaciona núcleos, áreas e objetos da exposição? 

 Questiona-se a possibilidade de recorrer a estratégias de reestruturação para aumentar o 

potencial criativo do contexto expositivo. Tratam-se de estratégias de síntese, comparação, 

contraste ou integração através das quais se desenvolvem e reestruturam ideias. Podem passar 

pela escolha de um ponto de entrada num objeto, não óbvio, por proporcionar um olhar 

diferente sobre algo ou construir esquemas e mapas que ajudem a sintetizar ou relacionar. 

Mais uma vez, considera-se que existem estratégias aplicáveis a qualquer museu, sem 

implicar grandes recursos ou reestruturações profundas das exposições. 

6.3.6. Estratégias Transversais 

 Existem estratégias transversais, de tempo, liderança, expressão ou questionamento, que 

se podem usar juntamente com as aqui apontadas, para promover a criatividade. Pode 

recorrer-se a essas estratégias para prolongar o tempo do V/P numa exposição, facilitar uma 

liderança criativa, incentivar a expressão pessoal do V/P ou questionar a sua mente e olhar. 

 É preciso tempo para se ser criativo mas tempo de mais pode matar a criatividade 

(Amabile, 1998). Num museu é preciso tempo para ver, relacionar e olhar em detalhe. 

Embora o tempo seja fundamental à experiência, questiona-se se o querer ver tudo e prolongar 

em demasia o tempo da visita não tirará a frescura do olhar tornando a visita menos criativa. 

Num museu a inclusão de assentos ou de um canto com atividades pode ser uma estratégia 

para incentivar a que se fique mais tempo, potenciando um olhar criativo.  

 Numa atividade orientada – visita, oficina – também se podem usar estratégias de 

liderança para promover um olhar a partir de diferentes perspetivas. Quer em actividades 

orientadas, quer no contexto expositivo podem usar-se estratégias de  expressão – escrita, 

desenho, expressão gestual – para promover o envolvimento pessoal do V/P. A expressão é, 

ela própria, um modo efetivo de pensar. Por fim, questionar é uma estratégia potenciadora da 

criatividade porque abre a mente e o olhar, leva em busca de vários caminhos, suscita 

curiosidade e cria o movimento de ir à procura. 
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6.4. ELEMENTOS DE MEDIAÇÃO EM MUSEUS 

 A mediação nos museus, através de elementos de mediação, é importante por várias 

razões, já apontadas: simplesmente expor o V/P perante os objetos não é suficiente para criar 

relações entre o seu mundo interior e o das exposições (Felton, 2007, p. 109); as exposições 

muitas vezes apresentam uma abordagem hegemónica e a mediação facilita a personalização 

(Kadobayashi et al., 1998) e interioridade (Pierroux, 2007); por sua vez o processo de 

interioridade e personalização necessita de pensamento crítico e capacidade de interpretação 

(Freedman, 2000) o que exige incentivo e mediação. A introdução de EM nas exposições 

contribui assim para a mudança: por um lado, na perspetiva do V/P, a mediação através de 

EM leva à sua transformação; por outro, na perspetiva do museu, os EM permitem criar 

múltiplas narrativas e modos de visita mediados, aumentando o espaço da exposição (Svabo, 

2010), o que potencia a relação com os públicos e a captação de novos públicos. 

 No contexto alargado da mediação nos museus, opta-se nesta investigação por estudar 

de perto o fenómeno da introdução de EM nas exposições e a relação triangular entre 

visitante, objeto do museu e elemento de mediação (Ferreira, 2014b). A escolha deste enfoque 

deve-se a vários fatores. Por um lado, considera-se haver um potencial considerável mas 

subaproveitado nos museus, para inserir elementos mediadores nas exposições, adicionando 

níveis de narrativas múltiplas às mesmas (Svabo, 2010, p. 282). Por outro, os elementos 

mediadores possibilitam o acesso a visitas mediadas a todos os visitantes, participem ou não 

em programas, visitem o museu individualmente ou em grupo, tenham que idades tiverem. É 

um recurso para todos mas que permite a personalização e interioridade, à medida de cada um 

(Kadobayashi et al., 1998). Por outro lado ainda, a introdução de elementos mediadores em 

exposições “transfigura” as exposições, aumenta o seu espaço, cria novos níveis de narrativas 

e interpretação, sem obrigar a reestruturações das exposições, ser ter de “começar tudo de 

novo”. Quando se introduzem elementos mediadores, pode partir-se das exposições como são 

e criar níveis de relação, o que é relevante, nomeadamente numa época de poucos recursos, 

em que os museus têm de se repensar numa perspetiva de sustentabilidade. Os elementos 

mediadores no contexto duma exposição, ao influenciarem a construção de narrativas num 

processo de interioridade, potenciam o encontro da esfera pública com a privada (Pierroux, 

2007), tarefa importante, para os museus se posicionarem como instituições culturais no 

futuro. 



Criatividade nos Museus – Espaços Entre e Elementos de Mediação 

144 
 

6.4.1. Tipologia de Elementos de Mediação 

 Os Elementos de Mediação (EM) relacionam de forma ativa o V/P com os objetos 

museológicos. Podem ser disponibilizados pelo museu (dispositivos interpretativos 

instalados)44 ou trazidos pelo V/P – bloco ou câmara fotográfica, por ex. Há elementos que 

interferem na relação do V/P com os objetos de forma mais passiva, como a arquitetura do 

museu ou assentos numa sala expositiva. Esta investigação centra-se, no entanto, nos EM 

explicitamente usados para facilitar a mediação, potenciando a associação e transformação e 

não se abordam, por isso, esses elementos que também intervêm na relação, como a 

arquitetura e contexto espacial. A mediação por monitores que orientam visitas ou atividades 

também não será abordada, pois a investigação foca-se na visita do adulto que não participa 

em nenhum programa específico. Focam-se os EM explicitamente criados ou usados para 

mediar e opta-se por categorizá-los em cinco grupos: EM textuais; visuais; artísticos; 

promotores da expressão; mistos (Tabela 8, p. 147). Considera-se que as fronteiras são 

permeáveis mas, por questões de sistematização, facilita manter esta organização. Dentro de 

cada tipologia existem EM mais ou menos tecnológicos e que incentivam uma participação 

mais ou menos ativa. O que se defende é que o modo de comunicar de um texto de parede ou 

de um texto num ipad ou numa app para telemóvel se baseia nos mesmos pressupostos, 

alterando o veículo da mediação. Esta investigação foca-se mais nos pressupostos do que nos 

meios. 

 Os EM textuais relacionam o V/P com o objeto através da palavra, escrita ou oral. 

Promovem a participação de forma mais passiva (folhas de sala descritivas) ou convidam a 

um envolvimento mais ativo (folhas de sala que levantam questões) ou a um envolvimento 

sensorial (audioguia que envolva numa experiência emersiva). Existem EM textuais para 

serem lidos ou ouvidos, de grande simplicidade ou complexidade. Entre os textos de sala, 

existe grande diversidade: textos informativos, não relacionados explicitamente com os 

objetos, textos que orientam o olhar, textos “escondidos”, que exigem o levantar da tabela 

para descobrir parte do conteúdo; tabelas que levantam questões, que integram perspetivas 

múltiplas, que veiculam a voz da comunidade45, que integram citações. Também nos 

audioguias se encontra grande diversidade – uns orientam o olhar, outros veiculam 

informação mas não integram tópicos para ajudar a ver; alguns conduzem a uma perspetiva 

                                                 
44 Installed Interpretatives é o nome dado pelo DAM aos diversos elementos físicos instalados nas suas galerias para que os 
visitantes os possam usar sem ninguém do museu mediar o seu uso (DAM, 2007). 
45 Ver em www.brooklynmuseum.org as Community Voices Labels, escritas por membros da comunidade local. 
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única, outros integram várias perspectivas; outros ainda procuram que a relação do V/P com o 

objeto seja emersiva. O audioguia de livre escolha criado pelo DAM e pensado para um 

público adulto (Mcdermotte-Lewis, 1990) oferece a possibilidade de escolha entre diferentes 

paragens: paragens interativas, que convidam a “saltar para dentro” e explorar uma pintura; 

paragens de música em que, após breve introdução ao artefacto, o V/P ouve uma seleção 

musical que lhe é proposta; paragem em primeira pessoa em que o V/P ouve uma narração 

pelo curador, artista ou especialista; paragem comparativa, em que um artefacto é apresentado 

em comparação com outro. Nina Simon (2010) refere que, nas tecnologias de push content, o 

museu empurra os conteúdos para o V/P, enquanto que nas de pull content é o V/P que puxa 

os conteúdos que lhe interessam ou suscitam curiosidade. Nas tecnologias pull content há um 

envolvimento físico, uma escolha e adesão pessoal, que personaliza a visita. Refere-se por 

exemplo tabelas que obrigam a levantar ou virar, ou audioguias multicanal em que se escolhe 

o que se quer ouvir de forma pessoal. Os conteúdos podem ser os mesmos, mas o facto do 

V/P se envolver física e pessoalmente, com capacidade de escolha mas dentro de certos 

limites que lhe dão segurança, personaliza a visita. Independentemente de serem simples ou 

complexos a nível de meios, interessa perceber quais os pressupostos relevantes para que os 

EM textuais promovam a criatividade. 

 Os EM visuais relacionam o V/P com o objeto através de imagens – desenhos, gráficos, 

fotografias ou mapas. Podem ter suporte físico ou virtual e estar no contexto da exposição ou 

serem carregados, de sala em sala, pelo V/P. O que os caracteriza é que comunicam 

essencialmente de forma visual. No DAM foram introduzidos nas exposições de arte alguns 

EM visuais, como vídeos dos artistas e apresentações multimédia. Se a fotografia e vídeo, 

enquanto mediadores, têm potencial para relacionar o V/P com os objetos, os mapas mentais, 

concetuais, e outras imagens gráficas, menos usadas em contextos expositivos, podem ser 

poderosos para potenciar sínteses, análises e comparações. 

 Os EM artísticos são obras de arte criadas ou usadas explicitamente para mediar a 

relação entre o V/P e o objeto. Podem considerar-se de dois tipos: EM artísticos 

explicitamente criados para mediar ou criados enquanto produtos artísticos, posteriormente 

usados para mediar a relação com objetos no museu. Entre os primeiros destacam-se as 

intervenções de Fred Wilson em diversos contextos expositivos (ver 6.3.1), que funcionam 

simultaneamente como objeto artístico e elemento mediador, desafiando o V/P a pensar de 

forma crítica e criar a sua visão das coisas. Pode questionar-se se os objetos artísticos 

mediadores são um fim em si mesmo ou se o fim é a mediação; se se sobrepõem ou 
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substituem aos objetos de coleção. Estas questões serão retomadas no trabalho de campo. O 

CAM - Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian tem também 

experimentado recorrer a objetos artísticos para mediar a relação do V/P com determinadas 

exposições. Na exposição 360%, por exemplo, foi encomendado um objeto performativo para 

mediar a relação do V/P com a temática da exposição – a ciência performativa (Gomes da 

SIlva, 2013). A questão que se coloca, de novo, é se os EM se sobrepõem ao objeto que 

querem mediar. É também possível mediar a relação do V/P com o objeto através de obras de 

arte que não foram criadas com o fim de mediar. Voltando ao exemplo do CAM, numa 

exposição recente recorreu-se a um EM artístico – o conto “Homem Calado” de Walter Hugo 

Mae – para mediar uma exposição (ibid.). No DAM existe, no contexto expositivo, uma 

proposta que apresenta, para determinadas obras de arte expostas, obras musicais específicas 

(music stops) para ouvir e mediar a relação com (DAM, 2001). 

 Os EM promotores da expressão incentivam a expressão do V/P, desafiando-o a 

expressar o que sente, pensa, lembra, vê, imagina, na relação com o objeto. Consideram-se os 

diários, livros de registo, mesas de atividades, livros para criação de textos, ou áreas de 

posting, por exemplo. Consideram-se ainda as câmaras fotográficas, que criam possibilidades 

de seleção, escolha de perspectiva e criação de modos de ver. O DAM tem desenvolvido ao 

longo dos últimos 30 anos experiências de introdução de EM promotores de expressão nas 

exposições – diários, atividades de poesia, canto de atividades – e tem desenvolvido 

investigação e reflexão sobre as experiências (Fischer & Carr, 1993; Mcdermotte-Lewis, 

1990). Apresentam diários para escrever, desenhar, partilhar opiniões pessoais, sentimentos, 

histórias e, neste momento, todas as áreas do novo edifício – Hamilton Building – 

disponibilizam pelo menos um diário (DAM, 2007). Apresentam ainda áreas interpretativas 

com atividades dentro das galerias, assim como paredes para postar trabalhos ou comentários 

(ibid.). 

 Por fim, os elementos mistos recorrem de forma transversal e integrada à palavra, 

imagem e recursos diversos para mediar a relação do V/P com o objeto. Inserem-se nesta 

categoria diversos dispositivos interativos. No Walker Art Center a mesa interativa Dialog é 

uma fonte de informação que oferece muitas possibilidades de pontos de entrada nas obras, 

recorrendo a meios diversos, nomeadamente texto e imagem. Ainda no Walker Art Center, a 

instalação multimédia The Dolphin Oracle II usa animação digital e inteligência artificial para 
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responder às questões diretas do visitante46. O Geopallette no Miraikan, no Japão47 integra 

texto, imagens, sensações, para mediar a relação do V/P como o grande globo. No DAM 

existe uma área interpretativa orientada para relacionar o visitante com os artistas 

representados na coleção, que integra um dispositivo denominado Western Studio Browsing 

Objects (DAM, 2007) e é constituído por uma parede com armários e gavetas com objetos, 

uns originais, outros réplicas, cada um com uma tabela que diz qual o artista na coleção que o 

usou e como. Entre os objetos encontra-se, por exemplo, um cartão de crédito que serviu a um 

artista para esticar a tinta e um fogão que servia para aquecer a cera. Este dispositivo faz a 

mediação com a exposição como um todo. Outro EM misto no DAM é um vídeo denominado 

Por detrás da pincelada: o processo dos pintores Akive, que mostra todo o processo de 

preparação do ato de pintar destes pintores africanos e o modo como o cântico e a oração 

fazem parte desse processo preparatório. O vídeo funciona assim como um mediador entre o 

V/P e as pinturas Akive expostas. Outro EM misto no DAM é uma mesa tátil onde o visitante 

escolhe entre uma série de imagens de artefactos expostos e acede a perguntas feitas aos 

respetivos artistas – Como começou? Como espera que o visitante responda ao seu trabalho 

aqui exposto? – trazendo a voz do artista, em primeira pessoa, para a exposição. 

Independentemente da tipologia, os EM ocupam o espaço entre, facilitando a construção de 

pontes, relações e sentidos. Se esse é um espaço de construção e criatividade, é também um 

espaço de sobreposições, complexidade e tensão. Uma das tensões é se, de facto, os elementos 

que o habitam se podem tornar um fim e não um meio. 

ELEMENTOS MEDIADORES

Textuais  Visuais  Artísticos  que Incentivam expressão 

relacionam V/P com 
objeto através da palavra 

 folhas sala  
 audioguias 
 tabelas interativas 
 textos sala 
 roteiros 

relacionam V/P c/ objeto 
através da imagem 

 desenhos 
 gráficos 
 mapas 

 fotos 
 vídeos 

obras de arte criadas ou 
usadas para mediar 

 instalação artística 
numa exposição 

 Conto literário 

 Obra musical 

 artista‐curador 

Desafiam a expressar o 
que V/P sente, pensa, 
lembra, vê imagina 

 diários 

 áreas de posting 

 câmara fotográfica 

 canto de  atividades 

Mistos 

Recorrem de forma transversal e integrada à palavra, imagem, recursos diversos 

 Dispositivos interativos diversos – mesas interativas, instalações multimédia, áreas interpretativas 

Tabela 8 – Tipologias de Elementos Mediadores 

Organização dos elementos mediadores por tipologias, proposta pela investigadora. 2013 © Inês Ferreira 

                                                 
46 Ver mais em http://www.walkerart.org/collections/artworks/dolphin-oracle-ii 
47 Ver mais em http://www.miraikan.jst.go.jp/en/ 
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6.4.2. Promoção da Criatividade com Elementos de Mediação 

 Alguns museus apresentam nas exposições uma só voz, numa abordagem hegemónica. 

Pode desmultiplicar-se o espaço de uma exposição nele integrando EM que promovem a 

participação ativa dos indivíduos e potenciam múltiplos modos de visitar, que se sobrepõem. 

Esses modos de visita múltiplos e simultâneos ampliam o espaço da exposição e aumentam a 

possibilidade de uma visita pessoal e biográfica. Ao personalizar a visita, contribuem para 

adaptar a exposição a cada um. Podem no entanto questionar-se os limites dos EM – poderão 

tornar-se preponderantes, autossuficientes ou, até, objetos de coleção? 

 Nos museus a mediação facilita o encontro do visitante com os objetos. Os EM – 

trazidos pelo V/P ou disponibilizados pelo museu – medeiam a relação do V/P com os objetos 

ou temáticas, no sentido definido por Latour, em que mediar é associar, mas também 

transformar (Latour, 1991). O EM é um agente transformador que facilita a integração do 

conhecimento patente na exposição e trazido pelo V/P. Csikszentmihalyi (1990) refere que a 

complexidade resulta dum processo de diferenciação – descobrir o novo – e de integração – 

integrar o novo no que já se conhece. A relação criativa com um objeto conduz, então, à 

complexidade. Cada EM propõe, segundo Svabo (2010) um modo de visita distinto e forma 

um ponto de intercâmbio entre o visitante e a exposição. O visitante traz o mundo exterior e o 

seu mundo interior para a experiência e o museu traz para este encontro outros mundos e 

saberes (ibid.). Cada EM cria um modo de visita mediado que se pode sobrepor a outros que 

habitem o mesmo espaço. A personalização da visita dá-se, então, a vários níveis: por um 

lado, cada EM propõe um modo de visita mediado (Svabo, 2010) e, numa mesma exposição, 

diversos EM podem multiplicar os modos de visita mediados; por outro, cada V/P, ao usar um 

EM, recorre ao seu Eu e personaliza a exposição. Pode promover-se a criatividade através de 

diversas estratégias a que correspondem distintos modos de ver (Tabela 9, p. 149). Coloca-se 

a hipótise desses modos de ver poderem ser incentivados através de EM. Pretende-se verificar 

se os modos de olhar criativos definidos em 4.4 podem ser reforçados pelo recurso a EM. 
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Estratégias Criativas  Modos de Ver Criativos Exemplo de Elemento Mediador

Estratégias de quebra de rotina 
Ver a partir de perspetivas 
diferentes 

Tabelas com diferentes vozes 

Estratégias baseadas na 
imaginação 

Ver com a imaginação 
Audioguia que convida a 
experiência de emersão 

Estratégias de procura 
Ver com o Eu, o que levo na 
bagagem 

Diário para partilhar histórias 

Estratégias analíticas  Ver em pormenor 
Lupa ou microscópio para ver 
em pormenor 

Estratégias de reestruturação  Ver em partes 
App para “remontar” uma 
exposição 

Tabela 9 – Relação entre Estratégias Criativas, Modos de Ver Criativos e EM 

Relação entre estratégias criativas (Heewagen, 2006), modos de ver criativos e possíveis elementos de mediação 
que promovam esses modos de ver. 2014 © Inês Ferreira 

6.5. PONTOS-CHAVE E PONTES DE CONTINUIDADE 

 Neste capítulo analisou-se a mediação no contexto expositivo de um museu, 

nomeadamente com recurso a estratégias criativas e EM. Os EM em museus têm potencial 

para uma maior aproximação dos museus aos visitantes no séc. XXI, tornando-os espaços 

participativos. Procurou-se demonstrar que a integração de EM numa exposição é possível, 

com recursos reduzidos. Considera-se que o mais importante na introdução destes EM é 

permitir que cada pessoa se relacione com a exposição de forma pessoal. Existem EM que não 

exigem praticamente recursos, é possível introduzi-los em qualquer exposição, em museus 

grandes ou pequenos, de qualquer tipologia, alargando os níveis de relação e a realidade de 

cada exposição.  

 Apresentados alguns facilitadores e estratégias que promovem a criatividade e 

discutidas as possibilidades que os EM oferecem, pretende-se agora olhar de perto para a 

realidade de quatro museus do Porto. Através desse olhar focado procura-se perceber as 

representações sobre criatividade dos seus profissionais e discutir o potencial da visita, 

enquanto experiência criativa, a partir do ponto de vista dos visitantes. Os próximos capítulos 

apresentam o trabalho de campo desenvolvido nesses museus. 
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7.1. MUSEUS ONDE O TRABALHO DE CAMPO SE DESENVOLVEU 

 Pretendeu-se desenvolver o trabalho de campo num território delimitado e, dentro desse 

território, selecionar uma amostra de museus representativos da diversidade de realidades, 

contextos, coleções e tutelas. Trata-se, assim, de uma amostragem intencional (B. Fontanella, 

Ricas, & Turato, 2008), selecionada pela investigadora e definida de acordo com os objetivos 

da investigação. A escolha espelha a preocupação em que a amostra contenha certas 

dimensões do contexto, sem necessidade de representatividade estatística. O território 

escolhido foi a cidade do Porto e, neste território concreto, selecionaram-se quatro museus de 

diferentes tipologias, distintos nas coleções, exposições e tutela – um museu nacional, o 

Museu Nacional de Soares dos Reis (MNSR); um de fundação, o Museu de Arte 

Contemporânea de Serralves (MACS), um municipal, o Museu Romântico da Quinta da 

Macieirinha (MRQM); e um universitário, o Museu de História Natural da Universidade do 

Porto (MHNUP). Quanto às coleções e aproximação museológica, tratam-se também de 

museus distintos: o primeiro, um museu de artes plásticas e decorativas com uma abordagem 

cronológica; Serralves, um museu de arte contemporânea, que se transforma profundamente a 

cada mudança de exposição temporária; o Museu Romântico, que recria ambientes do período 

Romântico; e o Museu de História Natural, polinucleado, que tem em curso um processo de 

remodelação que pressupõe uma abordagem fortemente tecnológica e participativa. Nestes 

quatro museus desenvolveu-se o trabalho de campo em duas fases: a primeira, focada nas 

representações institucionais dos profissionais; a segunda, nas representações dos visitantes. 

O MHNUP não integrou a segunda parte do trabalho de campo, como se explicará adiante, 

porque se encontrava fechado para remodelação e não era possível, assim, aplicar os Mapas 

de Questões aos visitantes. Optou-se, no entanto, por mantê-lo na amostra, uma vez que as 

entrevistas realizadas aos profissionais desse museu enriquecem e diversificam os dados 

relativos à visão dos profissionais dos museus sobre a criatividade. Não se considerou a 

possibilidade de substituir este museu por outro universitário porque nenhum outro museu 

universitário do Porto se encontrava aberto, sem necessidade de marcação prévia de visita, 

durante o período em que foi efetuado o trabalho de campo. 

 A análise de conteúdos das entrevistas a profissionais, realizadas à luz do 

enquadramento teórico apresentado nas Partes II e III, apresenta-se no Cap. 8. Do cruzamento 

do enquadramento teórico com a análise de conteúdos das entrevistas e registos de observação 

surge a discussão em torno da primeira questão de investigação – O que é a criatividade num 
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museu e que representações têm os profissionais sobre a criatividade no museu? Embora o 

objetivo central do trabalho de campo se foque em perceber melhor a relação criativa 

visitante/objeto, considerou-se importante construir primeiro uma imagem contextual das 

representações dos profissionais acerca das diferentes formas em que a criatividade pode estar 

presente num museu, e não somente no contexto expositivo. Na segunda fase do trabalho de 

campo administraram-se mapas de questões (MQ)48 aos visitantes dos museus selecionados, 

como forma de “entrar” no processo mental e criativo de cada um, ao relacionar-se com uma 

exposição ou objeto (Apêndice N4). A análise de conteúdos dos MQ é apresentada no Cap. 9, 

pretendendo clarificar o que acontece no espaço entre e como é que a criatividade acontece 

nesse espaço. Finalmente, no Cap. 10, cruzam-se as representações dos profissionais com as 

experiências dos visitantes e a contextualização teórica, contruindo um enquadramento 

alargado sobre a criatividade nos museus e formas de potenciá-la no espaço entre, através da 

mediação. Nesse capítulo analisam-se ainda os elementos de mediação existentes nos museus 

que integram o estudo, procurando verificar de que forma promovem a criatividade na relação 

do visitante com o objeto. Sendo o próprio MQ, como se verificará, um instrumento de 

investigação e, simultaneamente, um elemento de mediação, procurar-se-á verificar como é 

que a visita, mediada pelo MQ, foi transformadora. 

7.1.1. Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 

 O MRQM está instalado numa antiga casa de campo, adquirida pela Câmara Municipal 

do Porto especificamente para aí alojar um museu sobre o Romantismo (Figura 28, p. 156). 

Abriu em 1972, sofrendo modificações sucessivas ao longo dos tempos, para tornar mais 

legível o espírito de uma residência burguesa do séc. XIX e sublinhar aspectos ligados à 

implantação do romantismo, como movimento literário e artístico. Foram tratadas de forma 

especial neste museu as dependências relacionadas com a presença e morte do rei Carlos 

Alberto neste local, tendo sido reconstituídos os ambientes alusivos ao tempo em que o rei 

aqui habitou (Anexo A – A1 e A3). 

 O acervo do museu é constituído por coleções de mobiliário, pintura, têxteis e artes 

decorativas. As peças de mobiliário estão adaptadas às atividades quotidianas que decorriam 

em cada um dos espaços da residência. O estilo império, com grande divulgação em Portugal, 

domina a coleção.  

                                                 
48 O termo mapa de questões surge porque a ferramenta de auscultação dos visitantes criada no contexto desta investigação 
pretende ser, simultaneamente, um questionário que coloca questões e um mapa mental, que organiza as ideias em torno de 
uma ideia central. 
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cenas populares do séc. XIX – e, ainda, um retrato de rei Carlos Alberto, pintado por 

Capisani, e uma paisagem do Porto, da autoria de Charles Napier. A coleção de têxteis integra 

tapetes, cortinados e roupa do séc. XIX e a coleção de artes decorativas inclui uma vasta 

quantidade de objetos decorativos de uso quotidiano e adereços de moda do séc. XIX, 

nomeadamente em vidro, cerâmica, madeira, prata e metal. 

 O contexto expositivo do Museu Romântico reconstitui os ambientes duma casa rural 

burguesa do séc. XIX e explora temas relacionados com o quotidiano oitocentista: cidade, 

transportes, hábitos, etiqueta, literatura e vida literária, ensino, brinquedos, moda, jardins, 

quintas. No âmbito dos museus do Porto o Museu Romântico foi selecionado para a amostra 

por ser um museu de tutela municipal, estar organizado por ambientes, centrado numa época 

concreta e ainda por apresentar objetos de uma grande diversidade de tipologias. 

 Durante o período em que decorreu a aplicação do MQ o MRQM não tinha patente 

nenhuma exposição temporária. 

7.1.2. Museu de Arte Contemporânea de Serralves 

 O MACS é parte de um núcleo patrimonial pertencente à Fundação de Serralves, que 

integra também a Casa de Serralves e o Parque (Figura 29, p. 159). A Fundação desenvolve a 

sua atividade em torno de cinco eixos estratégicos – artes, ambiente, educação, reflexão, 

indústrias criativas – e é nesse contexto que a atividade do museu pode ser analisada. 

 O MACS está instalado num edifício da autoria de Álvaro Siza Vieira, que inaugurou 

em 1999. A única parte da coleção em exposição permanente é o conjunto de esculturas 

instaladas no Parque. A coleção do museu é regularmente apresentada em exposições 

temporárias, quer dentro, quer fora de Serralves. Nos últimos anos o MACS tem dado 

especial importância à conceção de exposições pensadas para serem apresentadas em espaços 

fora do museu, nomeadamente pertencentes a Câmaras Municipais, vindo deste modo a 

divulgar a sua coleção um pouco por todo o país. O museu apresenta ao longo do ano diversas 

exposições temporárias, geralmente várias em simultâneo, com duração de três ou quatro 

meses. São normalmente exposições temáticas e monográficas de artistas consagrados ou de 

artistas emergentes e mostras da própria Coleção. 

 A coleção de Serralves é representativa da história da arte contemporânea nacional e 

internacional desde a década de 1960 até ao tempo atual, integrando obras de todos os meios, 

adquiridas pela fundação ou fruto de processos de doação ou de depósito. 
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 Além das exposições temporárias no edifício do museu e na Casa de Serralves, também 

se realizam, pontualmente, exposições temporárias noutros lugares, como o prado e as 

instalações anexas ao prado. 

 O MACS foi selecionado para esta amostra pelo peso que tem no panorama 

museológico do Porto, por se tratar de um museu duma fundação e constituir um museu sem 

espaço de exposição permanente, tendo por isso um funcionamento claramente distinto dos 

outros da amostra, pois tudo muda no contexto expositivo, em função da mudança de 

exposições.  

Durante o período em que decorreu o trabalho de campo, nomeadamente a aplicação do MQ, 

as exposições temporárias patentes no MACS foram as seguintes: Pode um Museu ser um 

Jardim? Obras da Coleção de Serralves; Monika Sosnowska: Arquitetonização; Oskar 

Hansen: Forma Aberta; Salomé Lamas: Paraficção. Destas quatro exposições, focam-se as 

duas primeiras, porque grande parte dos visitantes questionados escolheu uma delas para 

responder, no MQ, a questões colocadas, em torno de um objeto exposto. 

7.1.3. Museu Nacional de Soares dos Reis 

 O MNSR está instalado num edifício dos finais do séc. XVIII, o Palácio dos Carrancas 

(Anexo C – C1). Trata-se do primeiro museu público de arte do país, fundado em 1833 e 

então designado de Museu Portuense de Pinturas e Estampas. Instalou-se num primeiro 

momento no Convento de Santo António, atual edifício da Biblioteca Pública Municipal do 

Porto e, em 1940, mudou-se para o Palácio dos Carrancas (Figura 30, p. 161). Data da última 

década do séc. XX o projeto de remodelação deste museu, da autoria do arquiteto portuense 

Fernando Távora. Essa remodelação procurou melhorar a exposição permanente e alargar os 

espaços de reserva, assim como criar áreas de exposições temporárias, auditório, zonas de 

lazer e serviços. 

O museu tem no acervo coleções muito diversas e que atravessam muitos séculos, de 

cerâmica, escultura, gravura, joalharia, mobiliário, ourivesaria, pintura, têxteis e vidros, sendo 

que as peças em exposição permanente constituem uma pequeníssima parte das vastas 

coleções. No primeiro piso o museu expõe pintura e escultura. O acervo de pintura é muito 

vasto, com mais de 2500 obras do séc. XVI ao séc. XX, destacando-se, na exposição 

permanente, as obras do Romantismo e Naturalismo, assim como um núcleo de pintura do 

séc. XX. Na escultura salienta-se a obra de Soares dos Reis, escultor que dá o nome ao museu 

e que tem uma galeria no primeiro piso destinada em exclusividade à sua obra.  
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3| 4| 5 – Vistas da exposição “Monika Sosnowska: Arquitetonização”, Museu de Arte Contemporânea, Porto, 20 
de fevereiro a 31 de maio de 2015. Fotos Filipe Braga, © Fundação de Serralves, Porto.  
6 –  Museu de Arte Contemporânea da Fundação de Serralves, [fachada norte] Foto Filipe Braga, © Fundação de 
Serralves, Porto. 

O segundo piso é dedicado às artes decorativas. A coleção de cerâmica, das maiores do 

museu, tem em exposição a produção nacional de faiança. A coleção de ourivesaria, também 

parcialmente em exposição no Piso 2, integra peças de caráter religioso e civil desde o séc. 

XV ao início do séc. XX. A coleção de vidro integra peças de produção nacional e estrangeira 

do séc. XVIII e XIX, algumas em exibição num corredor dedicado aos vidros. A coleção de 

joalharia, assim como a de têxteis, só pontualmente têm peças em exposição. 

 O museu dispõe de três espaços para exposições temporárias – uma pequena sala no 

R/C e dois espaços de dimensões consideráveis, no piso 1. A exposição permanente organiza-

se por tipologia de coleção e por época. Um piso é dedicado às artes plásticas, outro às artes 

decorativas. Dentro das artes plásticas, uma sala expõe retratos de determinado período, outra 

paisagens, também elas de um mesmo período. Nas artes decorativas, as salas organizam-se 

por tipologia de material – uma sala para a ourivesaria, outra para a cerâmica, um corredor 

para os vidros. O convívio de peças claramente distintas na época, estilo ou forma é residual. 

 A opção de seleção deste museu, no contexto deste estudo, relaciona-se com o facto de 

ser o único museu nacional do Porto e de dispor de coleções profundamente diversas quer na 

tipologia quer nos períodos e épocas que representam. 

 Durante o período em que decorreu o trabalho de campo, nomeadamente a aplicação do 

MQ, o Museu acolheu duas exposições temporárias: Porto Desconhecido, organizada pela 

Anilupa, Centro de Imagem Animada; Pintura Naturalista na Coleção Millenium BCP. 

7.1.4. Museu de História Natural da Universidade do Porto 

 O Museu de História Natural da Universidade do Porto, criado a partir dos acervos 

museológicos da Faculdade de Ciências, foi fundado em 1996. As suas diferentes coleções 

compreendem os anteriores núcleos museológicos da Faculdade, nas áreas da paleontologia e 

mineralogia, zoologia, arqueologia e etnografia, bem como o Jardim Botânico e ainda o 

herbário. O museu guarda no seu acervo objetos museológicos que remontam, pelo menos, à 

época da fundação da Academia Politécnica, em 1837 (ver Figura 31, p. 163). 

 O núcleo de mineralogia integra cerca de setecentas amostras de minerais. O de 

antropologia e pré-história contém um acervo representativo do percurso da evolução 

humana. No núcleo de paleontologia estão representadas coleções básicas de estratigrafia e 

paleontologia portuguesas, bem como fósseis de outras procedências. O núcleo de zoologia 
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 O museu vive atualmente um processo de profunda remodelação, que culminará num 

novo modelo de museu, tri-polar, com um pólo no edifício da Reitoria, um segundo pólo na 

Casa Anderson e um terceiro no Planetário. 

 O pólo da Reitoria irá recriar o ambiente e atmosfera de um museu de história natural e 

ciência do séc. XIX. O foco da exposição permanente será a evolução, mas também haverá 

espaços dedicados a exposições temporárias. Neste núcleo pretende-se que “a Universidade 

do Porto reveja toda a sua história, todas as suas diferentes áreas do saber", e pretende-se 

ainda que seja " um espaço onde também todo o público em geral possa conhecer o que fazem 

os cientistas e, por outro lado, onde se possa também fazer divulgação e comunicação da 

ciência que a Universidade faz" (Ferrand, 2013). 

 O segundo pólo vai nascer na Casa Anderson e terá duas unidades, a Galeria da 

Biodiversidade e o Jardim Botânico. Este pólo, de acordo com Nuno Ferrand, diretor do 

museu (ibid.) “irá procurar fazer coincidir o museu universitário com o Centro de Ciência 

Viva". A Galeria da Biodiversidade procurará “relacionar a biodiversidade com todas as áreas 

do conhecimento”, através de uma abordagem transdisciplinar. “Queremos reconstruir as 

histórias destas relações, através da genética e da investigação com base nas coleções”, 

nomeadamente parte do espólio do Museu de História Natural da Universidade do Porto 

(Ferrand, 2011). A Galeria integrará exposições permanentes e temporárias, com módulos 

interativos, e um Observatório da Biodiversidade, onde as pessoas poderão participar na 

construção de uma base de dados sobre as espécies do país e estrangeiro. 

 A casa Anderson vai ser então a exposição do que é o resultado do processo evolutivo, 

“toda a diversidade que nós vemos hoje, quer aquela que nos foi dada até à emergência da 

espécie humana, quer aquela que foi transformada por nós, de tantas maneiras (…)”. A 

Galeria da Biodiversidade “vai ser essencialmente um museu (…) ultramoderno, com 

soluções que nunca foram experimentadas antes”49. 

 O terceiro pólo será o Planetário, que foi modificado para integrar este percurso, o que, 

segundo o seu diretor, “faz todo o sentido porque a astronomia também é uma ciência 

histórica, basicamente, e portanto vamos aproveitar tudo isso para uma série de narrativas à 

volta da história da terra, da história da vida, e ligar todas as coisas50. 

 A escolha deste museu para integrar a amostra deve-se a vários fatores. Primeiro, por se 

tratar de um museu representativo dos museus universitários; segundo, por ser um museu com 

                                                 
49 Extrato de entrevista feita pela investigadora a Nuno Ferrand, cuja transcrição consta do Apêndice J10. 
50 Extrato de entrevista feita pela investigadora a Nuno Ferrand, cuja transcrição consta do Apêndice J10. 
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7.2. CONTEXTO METODOLÓGICO 

 Nesta investigação adota-se a perspetiva de Creswell (2007) de que o contexto para a 

investigação integra uma visão teórica, uma estratégia e métodos. A visão teórica é a lente 

pela qual se vê o mundo, as orientações gerais sobre a natureza da investigação, neste caso 

uma visão socioconstrutivista; a estratégia é a aproximação adotada, fenomenológica; os 

métodos são as ferramentas de recolha de dados para responder às questões – a pesquisa 

bibliográfica, observação e entrevistas, na primeira fase do trabalho de campo; observação e 

mapas de questões, na segunda fase do trabalho de campo. 

 Cresswell (ibid.) refere que a teoria que fundamenta uma tese pode vir na introdução, na 

revisão da literatura, depois das hipóteses e das questões de investigação ou numa secção 

separada do trabalho de campo. Neste caso, optou-se por colocar a teoria na revisão da 

literatura porque, ao surgir no início, providencia a lente através da qual se analisam as 

questões. Cresswell considera que a vantagem de integração da teoria no início é aparecer 

como uma extensão lógica ou parte da revisão da literatura. A desvantagem é tornar-se difícil, 

para o leitor, ver a teoria isolada da revisão da literatura. 

7.2.1. Teorias, Estratégias e Métodos Adotados 

 Como refere François-Pierre Gingras (2003, p. 122), “a teoria é uma ferramenta de 

investigação” mas, também, “um meio de dar sentido aos nossos conhecimentos” (2003, p. 

120). Possibilita que se imaginem explicações, estimula a colocar novas questões, tornando-se 

um quadro de referência. A visão socioconstrutivista pressupõe que se procure entender o 

mundo desenvolvendo significados subjetivos das suas experiências, levando o investigador a 

olhar para a complexidade de visões mais do que a afunilar os significados em poucas 

categorias e ideias, suportando-se nas visões de uma situação pelo ponto de vista dos 

participantes (J. W. Creswell, 2007). Procura-se aqui perceber-se a complexidade de visões 

sobre criatividade nos museus pelo ponto de vista dos profissionais e visitantes, enquanto 

participantes da realidade de diferentes museus. O objetivo é perceber a complexidade e 

diversidade de experiências e discutir o potencial a nível de estratégias e possibilidades. 

 A aproximação fenomenológica, fundamentada em 2.2.2, p. 26, é adotada por se 

considerar adequada para descrever o significado para vários indivíduos das suas experiências 

de um conceito ou realidade (J. W. Creswell, 2007, p. 57-58). Procura perceber-se o 

significado da criatividade nos museus para os seus profissionais e as representações que daí 

advém. Procura ainda perceber-se a experiência dos visitantes, no encontro com exposições e 
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objetos, e o poder da mediação para tornar esse encontro mais criativo. O entendimento das 

experiências comuns experimentadas pelos profissionais e visitantes, acerca da criatividade e 

mediação nos museus, pode contribuir para, no futuro, se desenvolverem políticas e práticas 

que facilitem e incentivem a criatividade nos museus. Pode ainda contribuir para desenvolver 

um entendimento profundo acerca da criatividade nos museus. A fenomenologia enfatiza a 

experiência como elemento primordial para a compreensão do mundo e preocupa-se em dar 

sentido aos fenómenos, descobrir o significado e a forma como as pessoas descrevem as suas 

experiências em relação com um acontecimento concreto (Cárceres, 2012, p. 136). 

 O método é o “caminho para se chegar a determinado fim” e, no caso específico de um 

método científico, pode-se entendê-lo como um “conjunto de procedimentos intelectuais e 

técnicos adotados para se atingir o conhecimento” (Gil, 1999, p. 26). Considera-se por isso 

importante que a escolha dos métodos de investigação seja feita de acordo com os fins de 

cada parte da investigação e, por isso, procura-se nos próximos subcapítulos fundamentar a 

seleção de métodos na primeira e na segunda parte do trabalho de campo. 

7.2.2. A Perspetiva Institucional – Métodos e Instrumentos Adotados 

 A adoção de um método ou de outro depende de vários fatores51 mas, antes de mais, do 

fim que orienta a investigação, ou seja, das questões a que se pretende responder. Neste caso, 

considerou-se que as entrevistas qualitativas eram um método apropriado para entender as 

representações da criatividade nos museus, por parte dos seus profissionais, e que a 

observação iria ajudar a completar os dados recolhidos nas entrevistas. Nas entrevistas 

qualitativas “o investigador procura compreender o mundo pelo ponto de vista dos sujeitos, 

descobrir o significado das experiências” (Kvale, 1996, p. 105). As entrevistas qualitativas 

são adequadas “para obtenção de informações acerca do que as pessoas sabem, creem, 

esperam, sentem ou desejam” (Selltiz et al, 1967, p. 273, as cited in Gil, 1999) e, por isso, 

consideram-se um método adequado para construir a perspetiva dos profissionais de museus. 

É um método “frequentemente usado na investigação interpretativa e construtiva” em que o 

investigador “tenta compreender o sentido de um fenómeno em estudo tal como é percebido 

pelos participantes” (Savoie-Zajc, 2003, p. 279). As entrevistas têm a vantagem de colher 

dados em profundidade, suscetiveis de classificação (Gil, 1999) e de levarem a uma 

“compreensão profunda de um dado fenómeno” (Savoie-Zajc, 2003, p. 284). Entrevista 

significa, a nível semântico,“entre ver” (Silva, 2009, p. 47) e refere-se a esse ato no qual “há 

                                                 
51 A natureza do objeto a pesquisar, os recursos materiais disponíveis, o nível de abrangência do estudo e a inspiração 
filosófica do investigador são, entre outros, fatores que influenciam a escolha dos métodos. 
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todo um jogo que, baseado na linguagem oral, gestual e corporal, envolve sempre os 

intervenientes” (ibid., p. 5). Esse envolvimento leva à construção do conhecimento e, por isso, 

a entrevista qualitativa “é um espaço de construção de conhecimento e é literalmente uma 

entre-vista, entre-troca de vistas/perspetivas entre duas pessoas conversando sobre um tema 

de interesse mútuo” (Kvale, 1996, p. 125). Não se trata de uma conversa entre partes iguais, 

porque “o investigador define e controla a situação” (ibid., p. 6) mas é um processo de 

“conhecimento contruído entre as vistas do entrevistado e do entrevistador” (Kvale, 1996, p. 

15). A entrevista constitui assim uma “ocasião de construir conjuntamente um sentido” e os 

interlocutores assumem-se “como colaboradores” (Savoie-Zajc, 2003, p. 287). 

 Na primeira fase do trabalho de campo entrevistaram-se 12 profissionais (Apêndices I1, 

I2 e I3). Procurou-se assegurar visões e experiências distintas, entrevistando profissionais de 

cada museu com experiências diferentes, um atualmente com funções de direção ou 

coordenação, outro com funções associadas à comunicação com públicos ou serviço 

educativo e um terceiro com funções ligadas às coleções e exposições. Pretendeu-se assim 

que esta fosse uma amostragem intencional, em que estivessem representadas visões de 

profissionais que experimentem o fenómeno da criatividade no museu por perspetivas 

diferentes. Considerou-se importante associar a entrevista gravada a outros elementos escritos 

e gráficos (Moon, 2004), tais como registo de palavras-chave, mapas mentais e relacionais. 

 A recolha de dados, numa aproximação fenomenológica, é feita normalmente por 

entrevistas a indivíduos que experimentaram o fenómeno. Cresswell (2009) recomenda que se 

realizem entre 5 e 25 entrevistas, podendo ser acompanhadas por outras formas de recolha de 

dados. Optou-se por realizar entrevistas a 12 profissionais de quatro museus, entrevistas essas 

realizadas entre novembro de 2013 e abril de 201452. O fenómeno da criatividade nos museus 

é experimentado pelos doze profissionais entrevistados. A partir da recolha de dados desses 

profissionais desenvolveu-se uma descrição composta da essência da experiência que reflete 

“o que experimentaram” e “como experimentaram” (J. W. Creswell, 2007, p. 58). A 

aproximação fenomenológica exige uma forte base teórica, como defende Cresswell (ibid.), o 

que fundamenta que as Partes II e III deste trabalho sejam bastante extensas. 

As entrevistas semiestruturadas realizaram-se com base num protocolo que procurou garantir 

que todos os participantes respondessem às mesmas questões (Apêndice I4). O facto de se 

tratar de entrevistas semi-estruturadas, não exigindo uma ordem rígida e possibilitando um 

                                                 
52 Os entrevistados E7 e E9, na altura colaboradores do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, já não se encontram, 
atualmente, a desempenhar funções no MACS. 
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desenvolvimento adaptado ao entrevistado, permitiu manter um elevado grau de flexibilidade 

na exploração das questões. Permitiu ainda selecionar temáticas para aprofundamento e 

introduzir novas questões. O protocolo de entrevista, construído com base nos conceitos e 

fundamentos teóricos, foi revisto por várias pessoas da área e externas. Com base nessa 

avaliação foi reformulado e testado. Da avaliação e teste surgiu o protocolo final, ajustado, 

nomeadamente no grau de abertura das questões, na ordenação das mesmas e nas atividades 

propostas. Testar o protocolo permitiu melhorar significativamente a sua forma e conteúdo. 

 

Entrevistado  Museu Área de trabalho

E1  Museu Nacional de Soares dos Reis  Direção/ Coordenação 

E2  Museu Nacional de Soares dos Reis  Coleções/ Exposições 

E3  Museu Nacional de Soares dos Reis  Educação/ Comunicação 

E4  Museu Romântico da Quinta da Macieirinha  Educação/ Comunicação 

E5  Museu Romântico da Quinta da Macieirinha  Direção/ Coordenação 

E6  Museu Romântico da Quinta da Macieirinha  Coleções/ Exposições 

E7  Museu de Arte Contemporânea de Serralves  Direção/ Coordenação 

E8  Museu de Arte Contemporânea de Serralves  Coleções/ Exposições 

E9  Museu de Arte Contemporânea de Serralves  Educação/ Comunicação 

E10  Museu de História Natural da Faculdade de Ciência UP  Direção/ Coordenação 

E11  Museu de História Natural da Faculdade de Ciência UP  Coleções/ Exposições 

E12  Museu de História Natural da Faculdade de Ciência UP  Educação/ Comunicação 

Tabela 10 – Profissionais Entrevistados 

Relação de cada museu selecionado com a área de trabalho e código de cada entrevistado. 2014 © Inês Ferreira 

 As entrevistas foram transcritas (Apêndices J1 a J12) e os registos escritos e gráficos 

integrados numa matriz. Da análise das transcrições surgiram declarações significativas que 

providenciaram um entendimento da experiência da criatividade nos museus pelos seus 

profissionais. A partir dessas declarações, identificadas no próximo capítulo pelos códigos de 

entrevistado (Tabela 10, p. 167), construíram-se aglomerados de significados53, resultando em 

oito categorias de análise (Tabela 11, p. 168), por sua vez subdivididas em subcategorias 

(Apêndices K1 e K2). Na abordagem fenomenológica hermenêutica, aqui adotada, o 

investigador descreve o fenómeno e faz simultaneamente a interpretação e mediação entre 

diferentes significados da experiência. Neste caso o investigador não só descreve mas assume 

                                                 
53 Quando houve necessidade de acrescentar alguma palavra ou expressão não dita mas indiciada pelo visitante, faz-se essa 
inclusão dentro de parênteses retos, por exemplo, [conteúdo].Quando há algum corte no discurso do entrevistado, por não se 
considerar relevante, por ser inaudível, na gravação, ou a pedido do próprio profissional, na revisão da transcrição, assinala-
se esse corte com reticências, dentro de parênteses curvos, ou seja: (…). 
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um papel de mediação e interpretação, entre os conceitos teóricos e os dados recolhidos. A 

análise de conteúdos é feita no Cap. 8. 

BLOCO 1 – REPRESENTAÇÕES SOBRE A REALIDADE DA CRIATIVIDADE NOS MUSEUS

Categoria 1 – Relacionada com as Ideias sobre Criatividade 
 O que é? O que é no contexto de um museu? 

 Componentes – novo, adequado, autoria 

 Pensamento convergente e divergente 

 Carácter construtivista e relacional 

Categoria 2 – Relacionada com o Contexto em que pode ser trabalhada num museu 

 Em que contextos existe e pode ser trabalhada num museu? 

 Em que contextos está mais ou menos desenvolvida num museu? 

Categoria 3 – Relacionada com as tipologias de criatividade 

 Criatividade radical e criatividade de todos os dias 

 Tipologia de museu versus tipologia de criatividade 

 Tipologia de criatividade versus tipologia de agente: visitante, curador, designer, artista, educador 

Categoria 4 – Relacionada com elementos promotores ou condicionantes da criatividade 
 Obstáculos à criatividade; Incentivos à criatividade 

 Tempo e Dinheiro – a relação com a criatividade 

Categoria 5 – Relacionada com pontes e articulações entre criatividade e outros conceitos 
 Criatividade e Mediação 

 Criatividade e Autobiografia 

 Criatividade e Participação 

 Criatividade e Conhecimento 

BLOCO 2 – REPRESENTAÇÕES SOBRE O FUTURO DA CRIATIVIDADE NOS MUSEUS

Categoria 6 – O poder transformador da criatividade 

 Porque é que é importante para o mundo/ para os museus 

 Para quê que é importante no mundo/ nos museus 

 O poder transformador 

Categoria 7 – Estratégias para promover a criatividade 
 Na comunicação/ programação/ contexto expositivo/ gestão e liderança 

 Estratégias de quebra de rotina; imaginativas; de análise; de procura; de desenvolvimento e reestruturação 

Categoria 8 – Projetar um sistema criativo a partir do aqui e agora 

 Projeções para um sistema criativo 

 Modelos de sistemas criativos num museu 

Tabela 11 – Categorias de Análise das Entrevistas 

Categorias definidas pela investigadora, a partir da análise de conteúdos das entrevistas. 2014 © Inês Ferreira 

 A observação foi outro método que acompanhou as entrevistas, como forma de 

conhecer o contexto do fenómeno abordado e para poder comparar as representações dos 

profissionais com os espaços reais onde a experiência da visita acontece, para procurar 

evidências, fazer comparações, contextualizar descrições. No mês de maio de 2014 a 

investigadora realizou visitas a cada museu com o objetivo de observar e registar se os 
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elementos que os profissionais consideravam que tornavam uma experiência criativa estavam 

presentes no contexto expositivo do museu onde trabalhavam (ver Apêndice L1). 

7.2.3. A Perspetiva do Visitante – Métodos e Instrumentos Adotados 

 A segunda fase do trabalho de campo desenvolveu-se em três dos museus selecionados. 

O MHNUP ficou fora, nesta fase, porque interessava colher a perpetiva dos visitantes durante 

a visita e este museu encontrava-se encerrado durante o período da pesquisa.  

 Sugeriu-se, no Cap. 5, com base na literatura e em exemplos que dela emergem, que os 

EM têm potencial para promover a criatividade, na relação visitante/ objeto. A diversidade de 

exemplos aí apontados mostra que os EM referenciados recorrem a estratégias que potenciam 

um olhar e relação criativa. No seguimento dessa constatação, importa perceber como é o 

processo mental do encontro entre um indivíduo e um objeto e como é que a criatividade se 

desenvolve nesse encontro para, num segundo momento, verificar se os EM potenciam, 

efetivamente, um olhar criativo sobre os objetos mediados. Se na primeira parte do trabalho 

de campo se procurou entender as representações dos profissionais, na segunda procura-se 

olhar o fenómeno da visita pelo ponto de vista dos visitantes. Recorre-se, para isso, a diversos 

métodos e instrumentos de investigação. “A aproximação multimétodo, nas questões de vida 

real, é importante” pois quando “os resultados de diferentes métodos convergem pode ter-se 

mais confiança nos resultados” (Gillham, 2002, p. 2). A visita é uma experiência subjetiva, o 

que, por si, não impede de se constituir como objeto de estudo. De acordo com Damásio, 

A ideia de que as experiências subjetivas não são acessíveis do ponto de vista científico é 
absurda. As entidades subjetivas exigem, tanto como as entidades objetivas, que um número 
suficiente de observadores façam observações rigorosas (…). O conhecimento obtido a partir 
de observações subjetivas, por exemplo o conhecimento proveniente de introspeção, pode 
inspirar experiências objetivas e, é bem evidente, as experiências subjetivas podem ser 
explicadas em função dos conhecimentos científicos atualmente disponíveis (Damásio, 2004, 
p. 350). 

 A observação realizada nesta fase da investigação permitiu que a investigadora se 

relacionasse com as exposições, mediada pelos EM existentes em cada museu, 

experimentando-os a partir do ponto de vista do visitante. O registo da experiência (Apêndice 

L2) permitiu conhecer os contextos em que o fenómeno da visita acontece e compreender a 

relação triangular entre visitante, objeto mediado e EM. António Gil refere que “a observação 

é um elemento fundamental para a pesquisa e implica o uso dos sentidos com vista a adquirir 

conhecimentos necessários para o quotidiano” (Gil, 1999, p. 110). Uma vantagem da 

observação, segundo o autor, é que os fatos são percebidos sem intermediação. A observação 

permitiu à investigadora implicada experimentar o fenómeno em análise pela perspetiva do 
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visitante. Como refere Gil (1999, p. 34), “qualquer investigação em ciências sociais deve 

valer-se, em mais que um momento, de procedimentos observacionais”. 

 Realizaram-se ainda, nesta fase, alguns questionários a profissionais dos museus, 

administrados por e-mail ou presencialmente, para recolher informação adicional sobre a 

história do museu, os contextos expositivos ou os EM em análise (Apêndices M1 e M2). Por 

fim, criou-se um instrumento específico a que se chamou Mapa de Questões (MQ), com o 

objetivo de colher impressões dos visitantes sobre o processo mental de relação com os 

objetos, conjuntos de objetos ou salas que mais lhes chamam a atenção. O MQ é um 

instrumento de investigação e, simultaneamente, de mediação, o que permitiu perceber o 

processo mental numa visita mediada. O protocolo de administração do MQ (Apêndice N4) 

contribuiu para que as questões de administração fossem pensadas antes de avançar para o 

campo e assegurar que se seguia os mesmos princípios nos vários museus. Num MQ baseado 

em questões abertas a análise torna-se difícil. Considerou-se, no entanto que, numa área 

pouco estudada e intimista, como é o encontro do indivíduo com um objeto, era importante 

dar voz aos visitantes com o mínimo de orientação e as questões abertas “permitem que os 

respondentes digam o que lhes vai realmente na mente sem serem influenciados por sugestões 

do investigador” (Foddy, 2003, p. 127). A análise de conteúdos de perguntas abertas é 

trabalhosa, mas podem-se “fazer verdadeiras descobertas” (Gillham, 2002, p. 70). No desenho 

do MQ teve-se em conta questões teóricas – importância de partir de uma questão de 

investigação específica, por exemplo – e questões de forma e design (Gillham, 2002, p. 37-

40). Um requisito relevante foi a necessidade de avaliar se as questões eram entendidas da 

mesma forma pela investigadora, visitantes e profissionais. 

A questão tem de ser entendida pelo respondente no mesmo modo que é entendida pelo 
investigador e a resposta dada pelo respondente tem de ser entendida pelo investigador no 
mesmo modo que é entendida pelo respondente (Foddy, 2003, p. 17).  

 Por isso o desenho do MQ foi revisto com diversas pessoas, antes de desenhar e testar o 

protótipo. Teve-se em consideração a conceção visual – se atrativo e acessível – mas também 

questões funcionais – como funciona, se as pessoas fazem o que é suposto fazerem. Gilham 

(2002, p. 37) considera que o design “pode fazer as pessoas afastarem-se ou convidá-las a 

aproximarem-se, pode levá-las a um uso correto e apropriado ou não”. Procurou-se por isso 
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que o MQ criasse surpresa e integrasse um toque pessoal (Apêdice N2), como se tivesse sido 

desenhado a pensar em cada um54, com caráter “de jogo”, desafiando o V/P a participar. 

 Testou-se o MQ com 8 visitantes e recolheram-se comentários gerais junto dos mesmos 

acerca do formato, design e conteúdos. Procurou-se também que o MQ clarificasse os 

respondentes sobre o contexto da investigação. “Se os respondentes forem clarificados sobre o 

que estão a tentar clarificar e porquê, mais facilmente responderão de forma apropriada” 

(Gillham, 2002, p. 38). 

 Para certificar uma amostra sistemática dos visitantes, assegurou-se que fossem 

tomados a intervalos fixos (B. Gauthier, 2003). Todas as considerações relativas à aplicação 

do MQ constam dos Apêndices N1 a N5. Tratando-se de uma ferramenta contruída 

especificamente para esta investigação, era difícil definir, à partida, o tamanho da amostra. 

Considerou-se conveniente que o ponto de saturação amostral fosse determinado durante o 

trabalho de campo, embora no desenho de pesquisa se tenha definido, como número 

orientador, 15 a 20 MQ em cada museu. Como as ferramentas para constatar a saturação não 

seriam matemáticas mas cognitivas, baseadas na perceção da investigadora, o tamanho da 

amostra só se fechou no campo. A interrupção da coleta de dados deu-se quando se constatou 

que se dispunha de dados suficientes para responder às questões de investigação e os dados 

obtidos no campo começaram a apresentar alguma redundância, não fornecendo elementos 

novos para aprofundar a teorização (B. Fontanella, et al 2011). Ou seja, quando a informação 

fornecida pelos novos participantes pouco acrescentava ao material já obtido (B. Fontanella et 

al., 2008). Foram assim administrados sessenta mapas de questões, vinte em cada museu, que 

recolheram elementos suficientes para responder de forma consistente às questões de 

investigação. Foi posteriormente necessário recolher mais alguns dados, relativos à relação do 

visitante com objetos específicos, com MQ adaptados, como se explicará no Cap. 10. 

7.3. ANÁLISE E TRATAMENTO DE CONTEÚDOS 

 A análise de conteúdos das entrevistas é feita à luz da revisão da contextualização 

teórica construída nos Caps. 4 e 5 e das visitas realizadas aos respetivos museus. Comparam-

se os dados colhidos nas entrevistas com a contextualização teórica sobre criatividade, 

estratégias criativas e EM e, por outro lado, comparam-se as representações dos profissionais 

com a realidade dos espaço expositivos onde e com que trabalham. A partir das transcrições 
                                                 
54 O facto do mapa de questões ser desenhado e escrito à mão procura exatamente contribuir para que seja visto como um 
objeto personalizado e não de produção massiva.  
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de cada entrevista, criaram-se categorias de análise. Do confronto dos dados recolhidos no 

campo com a teoria construída foram-se assinalando declarações significativas, que foram o 

ponto de partida para desenhar um mapa mental relativo a cada entrevista. As declarações 

significativas relativas a exposições criativas foram, por outro lado, ponto de partida para 

desenhar uma grelha de observação das exposições a partir da qual se visitou os museus. Do 

cruzamento dos conteúdos registados nas transcrições com os dados recolhidos com essa 

grelha construiu-se a análise de conteúdos sobre exposições criativas. 

 Relativamente ao MQ, os dados recolhidos foram inseridos numa base de dados, a partir 

da qual se definiram os conteúdos significativos e aglomerados de significado. Cruzando 

esses dados com o esquema atrás apresentado dos 5 modos de ver de forma criativa, 

desenharam-se mapas mentais em torno das categorias definidas . A descrição e interpretação 

dos dados foi, de novo, resultado de um trabalho de kilt maker. 

7.4. PONTOS-CHAVE E PONTES DE CONTINUIDADE 

 Neste capítulo retomaram-se algumas questões relativas ao desenho da investigação, já 

abordadas no Cap. 2, para as aprofundar, apresentando de forma pormenorizada a 

metodologia e métodos de investigação usados para responder às questões de investigação e a 

forma como se tratam os dados. Nos próximos capítulos apresenta-se o resultado do trabalho 

de campo desenvolvido a partir da contextualização téorica e da estrutura metodológica 

apresentada.
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8.1. PONTOS DE PARTIDA PARA A INVESTIGAÇÃO 

 A questão de investigação central neste capítulo – o que é a criatividade num museu? – 

divide-se em várias sub-questões: Quais os diferentes contextos em que a criatividade pode 

ser trabalhada num museu, que estratégias podem ser usadas para desenvolver a criatividade 

num museu e que modelos concetuais podem ser usados para pensar, analisar e desenvolver a 

criatividade num museu. Como refere Creswell (2009), às questões de investigação centrais 

associam-se sub-questões que afunilam o foco do estudo. 

 No Cap. 2 justificou-se a opção por um conceito alargado de desenho de investigação, 

enquanto processo que parte da conceptualização do problema e só acaba na escrita da tese (J. 

W. Creswell, 2007; Yin, 2003). Este capítulo apresenta o resultado da investigação 

desenvolvida para responder à questão de investigação acima indicada, constituíndo um 

módulo integrado no todo do desenho de investigação global da tese que se apresenta. 

8.2. REPRESENTAÇÕES DOS PROFISSIONAIS: OLHAR O PRESENTE 

 Um dos objetivos das entrevistas realizadas foi perceber as representações dos 

profissionais sobre criatividade no mundo e, especificamente, nos museus – que palavras e 

conceitos associam à criatividade, em que contextos consideram que pode ser trabalhada num 

museu, que tipologias identificam, que elementos reconhecem que incentivam ou bloqueiam a 

criatividade. A análise de conteúdos é feita por diversas categorias nos subcapítulos seguintes.  

8.2.1. Ideias sobre Criatividade 

 Neste subcapítulo discutem-se as ideias dos entrevistados sobre criatividade: palavras 

associadas e representações de museus criativos (Apêndices K3, K4 e K5). Questionaram-se 

os profissionais, pedindo-lhes que indicassem três palavras associadas ao conceito (Figura 33, 

p. 175). A diversidade de palavras referenciadas parece suportar a questão teórica discutida 

em 3.1 de que o termo criatividade é usado para falar de muitas coisas, em muito contextos. 

“A palavra criatividade é tão abrangente, tão complexa, tão cheia de nuances” (E3), que 

apresenta dificuldades. Há conceitos repetidos – abertura, estímulo, curiosidade, expressão, 

imaginação e inovação – e outros apontados por um só profissional. 
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começou por mencionar, os profissionais tenham indicado uma larga variedade de conceitos 

associados a criatividade, uma análise conjunta das palavras mencionadas dá uma visão 

consistente de criatividade, como algo que implica uma atitude, um envolvimento pessoal e 

um caráter diferencial, sendo ainda sublinhado por vários a necessidade de adequação e a 

distinção entre criatividade radical e de todos os dias. 

 Um segundo nível de discussão prende-se com as representações dos profissionais 

acerca de museus criativos, ou seja, museus que transportam no imaginário e consideram 

especialmente criativos. As razões apontadas para tal são muito diversas (Apêndice K5) e 

concordantes com a multiplicidade de áreas em que se pode trabalhar a criatividade num 

museu. Os profissionais referiram museus que consideram criativos pelas práticas de gestão 

ou pela exposição em si, pela programação ou pelas atividades de serviço educativo, pelo 

edifício ou pela capacidade de emersão que proporcionam, ou ainda pela forma como 

apresentam as peças por muitas perspetivas. Os exemplos relatados em primeira pessoa 

sugerem que existem muitas formas de trabalhar a criatividade num museu e que as pessoas 

são sensíveis a questões muito distintas, para considerarem um museu criativo. O campo de 

ação da criatividade num museu é, por isso, cheio de possibilidades.  

 Ao analisar as ideias sobre criatividade dos profissionais constata-se que estas se 

enquadram no contexto teórico apresentado no Cap. 3: criatividade exige abertura, 

capacidades de imaginação, expressão e trabalho e diferencia-se pelo caráter de novidade e 

adequação. 

 Os exemplos de museus criativos referidos no Apêndice K5 revelam que os 

profissionais são sensíveis a diferentes questões, associadas à criatividade num museu: uns ao 

envolvimento pessoal e afetivo, outros ao impacto de surpresa e novidade das exposições, 

outros ao caráter de familiaridade, que facilita a criação de relações. Efetivamente entre os 

museus criativos indicados, uns relevam a importância de uma atitude de abertura, para sair 

da zona de conforto, em relação aos modos de fazer e de mostrar, encarando os exemplos de 

forma crítica e não como “modelos a copiar”; outros revelam a importância de despoletar no 

visitante as capacidades de imaginação e expressão, de ligar ao Eu de cada um e potenciar 

imersão. Outros ainda sublinham o caráter diferencial, de novidade, para surpreender o 

visitante. Os três blocos de ideias associadas à criatividade, analisadas neste subcapítulo, 

contextualizam assim os diversos exemplos de museus criativos discutidos, indiciando que a 

criatividade no museu pode seguir vários caminhos e desenvolver-se em diversos contextos. 
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8.2.2.  Mapeamento dos Contextos da Criatividade num Museu  

 Neste subcapítulo retomam-se os contextos da criatividade num museu, apresentados na 

Tabela 7, p. 107 para os discutir de novo, à luz dos dados recolhidos nas entrevistas. É certo 

que o trabalho de campo, nomeadamente na segunda parte, estará mais focado no contexto 

expositivo, como se referiu. Considera-se, no entanto, importante, em termos de 

contextualização, perceber primeiro as representações dos profissionais sobre as 

possibilidades de criatividade num museu, em termos mais alargados. Na Tabela 7 propunha-

se que um museu pode ser criativo na gestão e liderança, comunicação, programação e 

contexto expositivo. Mantém-se agora o nome das três primeiras áreas e substituí-se a quarta 

– contexto expositivo – por “objetos e coleções”. Efetivamente a criatividade presente no 

contexto expositivo que se refería na tabela 7 agregava três tipos de criatividade: a criatividade 

dos objetos, espelho da criatividade humana; a criatividade na montagem de exposições e a 

criatividade dos programas paralelos. Considera-se agora que a criatividade presente na 

montagem de exposições e programas se integra na criatividade da programação, e assim esta 

quarta área fica delimitada à criatividade dos objetos de coleção em si. O que se pretende 

neste subcapítulo é, por um lado, perceber se as representações dos profissionais suportam a 

ideia de que a criatividade pode ser trabalhada em muitos contextos interrelacionados e, por 

outro, reajustar esse mapeamento de contextos. Ao cruzar a contextualização teórica com as 

visões dos profissionais –  Tabela 12, p. 179 – pretende-se enriquecer e densificar o esquema 

de museu criativo, potenciando a discussão acerca de como promover a criatividade em cada 

área de atuação. Este subcapítulo servirá assim de contexto para analisar mais à frente as 

possibilidades de usar estratégias de promoção da criatividade em cada área de um museu. O 

Apendice k.3 apresenta as respostas dos profissionais relativamente às áreas em que a 

criatividade pode ser trabalhada num museu. Antes de percorrer cada área, importa referir que 

elas se relacionam. Embora não haja fronteiras, esta estrutura facilita a análise dos contextos 

em que a criatividade existe num museu.  

 O primeiro nível que se considera no museu criativo diz respeito à criatividade dos 

objetos e coleções. O segundo relaciona-se com a programação a partir desses objetos – 

exposições, mas também programação paralela. O terceiro nível é o da comunicação  – na 

própria exposição, através do atendimento, do serviço educativo e da comunicação externa. O 

quarto nível diz respeito à gestão, coordenação e liderança, área transversal que envolve todo 

o museu e abrange a gestão dos recursos humanos e não humanos, das coleções, espaços e 

equipamentos, a gestão administrativa-financeira e ainda as relações com o exterior. Como é 
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que os profissionais consideram que o museu pode ser criativo em cada área? Comece-se pela 

área das coleções. Se os objetos forem criativos, esse é o ponto de partida para potenciar a 

criatividade de quem com eles se relaciona. 

MUSEU CRIATIVO

Gestão, Coordenação e 
Liderança 

Comunicação  Programação 
“Matéria Prima” ‐
Objetos/ Coleções 

Gestão e Liderança 

 Gestão criativa 
 Estratégias criativas 
 Visão criativa 
 Estratégias criativas de 
financiamento 

 Liderança partilhada 

Coleções 

 Gestão criativa de 
coleções e reservas 

 Transporte de peças 
 Limpeza de peças 

Recursos Humanos 

 Gestão criativa de RH 
 Interdepartamental 
 Liderança 

Recursos não Humanos 

 Gestão e liderança 
 Segurança 
 Loja 
 Merchandising 
 Publicações 
 Administrativa 
 Financeira 
 Manutenção espaços 
 Manutenção equipamen. 

Ligação ao Exterior 

 Parcerias criativas 
 Relações criativas 
Mecenas e 
patrocinadores 

 Relações criativas amigos 
do museu 

 Indústrias Criativas 
 Economia 
 Relações criativas a nível 
local, nacional, 
internacional 

Com Exterior 

 Comunicação social 
 Imprensa 
 Divulgação  
 Design 
 Comunicação de valor 
único de forma criativa 

 Resposta criativa a 
necessidades reais 

 Comunicação criativa da 
comunidade “museu” 

 Novos modos de 
comunicar 

 

Atendimento 

 Relação público geral 

 

Serviço Educativo 

 Públicos específicos 
 Visitas orientadas 
 Atividade orientadas 

 

Exposição 

 Ambiente e contexto 
 Interpretação 
 Histórias que coleções 
contam 

 Criatividade 
colaborativa 

 Novos modos de 
participar 

 Novos modos de 
comunicar 

 Criatividade no olhar e 
pensar 

Exposições 

 Temporária 
 Permanente 
 Produção 
 Montagem 
 Uso novas tecnologias 
 Ligação entre todos os 
saberes 

 Dispositivos interativos 
 Mediação 
 Objetos mediadores 
 Artistas Curadores 
 Tabelas Interpretativas 
 Tabelas de fim aberto 
 Participação 
 Ferramentas e métodos 
para promover 
criatividade 

 

Programação Paralela 

 Seminários/conferências
 Serviço educativo 
 Música, etc. 
 Programas para 
aprender a olhar 

 Programas para 
desenvolver 
pensamento crítico 

 Programas para 
desenvolver 
pensamento criativo 

 Programas para 
promover expressão 
criativa 

 Programas para 
promover literacia visual 

Criação Artística 

 Criatividade na criação 
 Artes plásticas 
 Artes performativas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetos expostos 

 Estudo criativo 
 Investigação criativa 
 Inventário criativo 
 Objetos icónicos 
 Objetos belos 

 

 

Tabela 12 – Museu Criativo: Áreas em que a Criatividade se  pode Desenvolver 

Áreas em que a criatividade pode ser trabalhada num museu – Esquema que integra a representação dos 
profissionais e o contexto teórico traçado a partir da bibliografia. 2014 © Inês Ferreira 
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 Como vários entrevistados mencionam, “a criatividade está inerente na criação dos 

objetos que constituem o museu” (E2). Há objetos criativos – artísticos ou científicos, por 

exemplo – e outros que podem não ser criativos mas estão associados a pessoas ou 

acontecimentos criativos. “A farda do D. Pedro [acervo do MNSR] em si não tem nada de 

especialmente criativo, mais do que outro objeto, mas é testemunho de uma atividade, de uma 

coisa que teve tanta importância, que tem que ver com criatividade, com pensamento, com 

atitude” (E1). Um museu é criativo pela possibilidade que oferece a qualquer um de se 

relacionar com objetos criativos ou que falam de pessoas, factos ou momentos criativos. 

 A investigação a partir dos artefactos pode ser mais ou menos aberta à criatividade. 

“Quando se faz estudo e trabalho científico de investigação tem de se ser criativo” (E2). Em 

qualquer processo de investigação é necessário um posicionamento de curiosidade, 

questionamento, observação a partir de diferentes pontos de vista para descobrir novas 

relações. Também na investigação em torno dos objetos museológicos esta necessidade se 

coloca. Antes de trabalhar os conteúdos em termos expositivos, um museu pode estar aberto à 

criatividade pelos objetos que coleciona, pela forma como desenvolve a investigação em torno 

dos mesmos e, até, no próprio inventário, embora a opinião aqui não seja consensual 

(Apêndice K6). Se alguns consideram fundamental trabalhar o inventário de forma criativa, 

outros vêm de forma cética a criatividade no inventário (Ferreira, 2014a). Alguns sugerem 

que se pode ser criativo na forma de escrever, na informação que se recolhe sobre cada objeto, 

mas também nos campos que integram o inventário. “A informação que eu tenho, por 

exemplo, nas coleções de zoologia do séc. XIX, eu preciso de informação diferente de uma 

coleção destas, como é que eu posso fazer um inventário igual?” (E11). “A criatividade no 

inventário pode ser uma coisa muito interessante, que é não ver a peça, a biografia do objeto 

apenas por aqueles pontos a que habitualmente estamos habituados, da história da arte, ou da 

história do objeto mas a parte imaterial, emocional, também” (E5). A possibilidade do 

inventário ser construído de forma a potenciar a criatividade na posterior exploração dos 

objetos  – não restrita à história e história de arte, aberto ao imaterial e emocional  – acontece 

já através de várias ferramentas referidas no Cap. 6, nomeadamente colaborativas. A hipótese 

do inventário potenciar a criatividade pode ser um desafio para os museus, acrescentando 

perspetivas e novos dados que enriqueçam as leituras em torno da informação histórica e 

científica, sem pôr em causa o rigor científico. Ao nível da investigação a partir das coleções 

e do inventário, parece haver campo para uma atuação mais – ou menos – criativa. 
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 O segundo nível de criatividade que se propõe é a criatividade na programação – 

exposições ou programação paralela. A opinião dos entrevistados é bastante consensual 

acerca da possibilidade de uma exposição potenciar a criatividade pela “forma como se 

organiza a exposição e a informação” (E1). Que elementos contribuem para uma exposição 

potenciar a criatividade? A forma como se selecionam os objetos e se colocam em relação 

numa exposição, criando surpresas, questionamentos, interrogações, é uma porta aberta à 

criatividade. Um entrevistado refere a “criatividade que se tem de usar na exposição 

permanente” a diversos níveis, desde a escolha de “uma peça junto de outra, a iluminação, a 

legenda, há de certeza criatividade nisso” (E3). Há tarefas criativas, como “colocar um 

artefacto em relação com outro”, e há criatividade no pensar de “todo o desenho da 

exposição” (E8). Os fatores que fazem uma exposição ser criativa são muito diversos (Figura 

35, p. 182). Pode ser criativa “pela parte do comissariado” (E8), pela maneira como explora 

um tema ou conceito agregador ou pela forma de “ajudar as pessoas a ver, ajudar as peças a 

falar” (E3). “Cada obra abre muitas hipóteses, também de relação” (E9) e “uma exposição 

criativa é aquela que até pode mostrar a mesma coisa, [mas] mostra de uma maneira diferente, 

ajustada ao público para o qual se dirige” (E7). Uma exposição criativa não só provoca 

diferentes olhares, mas também diferentes modos de pensar, dá para “pegar por tantas pontas” 

(E11). “Uma exposição criativa provoca noutra pessoa (…) a vontade de querer pensar, ver, 

refletir sobre o que tem à sua frente” (E5) e possibilita “experiência, experimentação, 

interatividade” (E10). Uma exposição é criativa na forma como cria relações de “contraste 

entre o passado e o futuro”, “a ligação entre todos os saberes” de forma a mostrar “ a evolução 

da compreensão do mundo e da natureza” (E10). A estética é também uma componente 

referida – uma exposição criativa “tem que ser bonita” (E12). O título e o tema também têm 

importância para que uma exposição seja criativa (E12).  

 Uma exposição pode potenciar a criatividade ao incentivar o recurso à imaginação para 

“mostrar de maneira diferente” (E7), estimulando o ver com a imaginação (ver Figura 36, p. 

183). Pode também fazê-lo quando incentiva a olhar em pormenor e “ajuda [as pessoas] a 

ver” (E3) para além do primeiro olhar. Ao entrar no detalhe do objeto, o visitante descobre-o 

em profundidade. Aqui a novidade vem do descobrir o que um primeiro olhar não mostra. 

Uma exposição pode potenciar a criatividade quando propõe modos de ver que relacionam o 

visitante com os conteúdos da exposição, procurando a novidade nas relações novas que se 

criam. Quando uma exposição provoca “a vontade de querer pensar, ver, refletir sobre o que 

se tem à (…) frente” (E5) está a relacionar o interior de cada um com o contexto apresentado. 
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significativo de museus não tem orçamento para comunicar e que o espaço público e virtual é 

dominado pela comunicação de poucos – essencialmente pelo MACS. Alguns consideram que 

Serralves comunica melhor “porque têm meios e porque têm pessoas especializadas” (E12). 

“Se eu tiver uma equipa de marketing ou se tiver uma ou duas pessoas com alguma 

experiência, com muita criatividade, que sejam capazes de divulgar essas nossas atividades, 

claro que é muito mais fácil” (E12). Relativamente à comunicação de Serralves, apesar da 

presença forte na cidade, alguns entrevistados questionam se comunica de forma criativa ou, 

simplesmente, massiva. Este e outros exemplos referidos (Apêndice K6) lembram que uma 

comunicação massiva não é, necessariamente, criativa. Uma comunicação criativa surpreende 

e põe a pessoa a pensar, não só sobre a exposição mas “pensar a vida”. Os exemplos referidos 

reforçam ainda a necessidade de quebrar rotinas para que a comunicação externa funcione. 

Também a relação do museu com a imprensa precisa de ser repensada e sente-se aí 

necessidade de surpreender. “É um trabalho difícil (…) que precisa de ser muito desenvolvido 

e descobrir novas formas de (…) fazer chegar o nosso trabalho às pessoas e, no fundo, este 

trabalho da comunicação relaciona-se com o trabalho a fazer na relação também com o 

público em geral, criar situações de encontro” (E9). A divulgação de convites, com envio 

massivo por webmail e a abolição, em muitos museus, de convites impressos, trouxe 

mudanças rápidas, também de funcionamento, sem tempo para refletir essa mudança e 

trabalhar novas formas de comunicar de forma criativa, mesmo que massiva. 

Algumas ideias referidas pelos entrevistados merecem aqui uma análise mais detalhada – 

comunicar “com verdade”, reaprender a “comunicar nos tempos atuais”, usar a “comunicação 

lateral”, e “aprender com outras realidades”.  

 Comece-se pela necessidade de comunicar “com verdade”. Na comunicação com o 

exterior, tão importante como surpreender, é “não estarmos a criar uma imagem que depois 

vá defraudar quem chega aos museus. Isto é muito, muito importante, que tudo vá a par e 

passo, porque senão (…) dá-se uma imagem absolutamente inovadora de um conjunto de 

museus ou de um museu e depois, chegam aos museus e continua exatamente tudo na mesma 

forma (…) se queremos mostrar, por exemplo, uma nova imagem do museu, mais inovadora, 

mais criativa, também tem de haver esses processos internos porque, senão, as pessoas 

(sentem-se defraudadas)” (E5). Um entrevistado conta que uma vez teve “de fazer um 

outdoor que nada tinha a ver com a exposição e, portanto, o público ia ser nitidamente 

enganado” (E11). Um cartaz tem de “dar a ideia daquilo que a pessoa de facto vai ver e não 

uma ideia falsa. Quer dizer, a pessoa paga o seu bilhete, depois a pessoa chega, mas afinal não 
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era nada disto que estava no cartaz” (E11). Quando se procura chegar aos públicos, importa 

usar estratégias na comunicação para que os públicos se sintam surpreendidos, mas 

assegurando “verdade”, que não sejam defraudados. 

 Outra questão relaciona-se com as mudanças nos últimos anos na comunicação e as 

implicações que isso teve nos museus. Os museus têm dificuldade em se orientarem na 

panóplia de formas de comunicar que existem. “Hoje em dia as formas de comunicação são 

tão diversas que a grande dificuldade é encontrar a que é mais adequada a cada situação (…) 

Verificamos muitas vezes (…) que um plano de comunicação que se aplica numa situação não 

se aplica noutra” (E1). Uma outra questão é a dificuldade de tirar partido das redes sociais. 

“Não estamos a acompanhar bem os facebooks e os sites (…) porque estamos confusos, não 

estamos organizados para tirar o melhor partido dessas novas plataformas de comunicação, 

não quer dizer que não se saiba, nós é que ainda não estamos organizados” (E8). Também o 

potencial dos sites não é ainda bem aproveitado pelos museus, de acordo com vários 

entrevistados. “Um bom site, se uma pessoa não viu uma conferência pode vê-la lá, isso é 

quase como comunicar para todo o mundo” (E8). 

 A comunicação lateral é a comunicação do museu acerca de questões não nucleares 

para conseguir chamar sobre si a atenção. “Nós queremos comunicar uma coisa e sabemos 

que vai ser difícil, temos que encontrar uma coisa ao lado que vá chamar a atenção e a partir 

da qual conseguimos penetrar nos meios em que isso era difícil, e nós tivemos esse exemplo 

agora (…) A partir de haver o jantar de gala dos 180 anos do museu, que era a última coisa 

que nos interessava em termos do museu, não nos interessava para nada, a partir daí, durante 

quatro semanas, tivemos permanentemente jornalistas, televisões” (E1). “Outro 

acontecimento que trouxe ao museu as televisões todas foi o encontro dos sem-abrigo (…) 

São coisas exógenas ao essencial de um museu e quando nós queremos comunicar aquilo que 

é importante (…) não conseguimos fazer passar para fora” (E1). A comunicação lateral faz, 

assim, a mediação entre o que é core e o que é atrativo para a comunicação social, podendo 

ser usada como um meio para o fim de comunicar questões mais centrais à política e atuação 

do museu que, de outra forma, não se conseguiriam comunicar. 

 Por fim, é referida a necessidade de aprender a comunicar com outras realidades, como 

os festivais, que “se multiplicam mais e continuam a ter um alcance de bilheteira incrível, e 

toda a gente vai, têm de facto um poder comunicativo muito grande, claro que a programação 

é relevante para o público que querem atingir, (…) isso falta muito nos museus” (E5). 
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Na comunicação com o exterior dos museus a criatividade pode ser desenvolvida de muitas 

formas – comunicando no espaço público, repensando a relação com as novas formas de 

comunicar e com a comunicação social, aproveitando o que têm para dar aos museus, sem 

perder a sua forma única de comunicar e a sua identidade própria. 

 Pode-se potenciar a criatividade também na comunicação interna, a nível do 

atendimento, do contexto expositivo e dos serviços educativos. No atendimento, “o primeiro 

contacto é fundamental” (E6). Relativamente ao contexto expositivo é referida a importância 

do ambiente do museu para promover a criatividade (E2), um “ambiente de liberdade que se 

pode criar para que dê azo a que a criatividade de cada um possa (acontecer) no espaço 

expositivo” (E1). Num museu, o contexto – físico, temporal, social e relacional – facilita a 

criatividade (Amabile, 1998). Se o contexto expositivo, além de confortável e acolhedor, 

facilitar a participação, diálogo e partilha, facilita a experiência criativa. 

 No serviço educativo, as visitas foram o programa mais referido, em termos de 

potencial criativo. Analisando os discursos, percebe-se que existem conceitos distintos, uns 

referindo que a visita deve explicar, outros, que deve estimular o olhar, outros ainda 

mostrando reservas relativamente a visitas que querem ensinar tudo ou explicar como se deve 

olhar. “Os serviços educativos (…) fomentam muito a criatividade no museu, a parte da 

aprendizagem” (E7), “de facto estimulam o olhar, estimulam o pensamento, seja duma 

criança, seja de um adulto” (E5). Outro fator mencionado é a criatividade necessária para 

tratar cada grupo ou pessoa de forma pessoal. “A criatividade nas visitas é uma constante (…) 

Eu também chamo a isso criatividade, à forma como viramos a conversa para um lado ou para 

outro, de acordo com as pessoas que temos à frente” (E3). Comunicar de forma criativa passa 

por “ter atenção à pessoa, fazê-la sentir sempre que é única (…) dar atenção ao grupo ou à 

pessoa (…) estimular a sua curiosidade, o seu pensamento” (E4). Uma visita é um desafio à 

criatividade de quem a orienta, que tem de estar atento a cada um, “ver quem está do outro 

lado” (E11), mediar a relação do indivíduo com a exposição, potenciando diversas relações e 

leituras. Há, no entanto, o risco de, em vez de mediar, o orientador impôr a sua leitura e modo 

de olhar. “Aflige-me quando se quer ensinar tudo, por exemplo, em relação a uma obra de 

arte. Dizer como é que se deve olhar para aquela obra de arte” (E1). Este é um risco nos 

processos de mediação. O desafio é facilitar o olhar, sem orientar o olhar, levar a pensar, sem 

impor uma forma de pensar, trazer conhecimentos para o encontro sem que estes fechem 

perspetivas, pelo contrário, abram pontos de vista. 
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 O quarto nível é a criatividade na coordenação, liderança e gestão de um museu. “A 

criatividade precisa de estar presente na estrutura funcional do museu” (E9). Se virmos os 

objetos como o núcleo do museu e a programação como uma camada em torno do núcleo, 

podemos ver a comunicação como outra camada externa e a liderança, coordenação e gestão, 

como uma última camada, envolvendo todo o museu. Liderar um museu exige, hoje, 

criatividade, “só com muita criatividade conseguimos gerir um museu nas atuais condições” 

(E1). Esta referência relaciona-se com a dificuldade de gerir com poucos recursos, mas 

também com a dificuldade que advém dos responsáveis pelos museus atuarem cada vez em 

mais áreas distintas. “Esta correria em que os diretores têm de andar para angariar meios para 

fazer exposições, ir falar com as empresas, ir almoçar com uma empresa, ir àquela atividade 

social que o diretor do museu tem [de ir], agora se o diretor do museu tem essa função e todas 

as outras, alguma coisa irá ficar menos acompanhada” (E2). Ao assumir um papel ativo na 

procura de financiamentos e parcerias, passando a ser avaliado não só pelas exposições que 

apresenta mas pela forma criativa como gere as equipas, arranja financiamentos, capta 

públicos, gere “o museu, o edifício, as questões de manutenção, dos equipamentos técnicos, 

articula as várias tensões” (E2), o diretor passa a ter um campo de atuação de uma vastidão 

imensa. Se, por um lado, a diversidade de tarefas facilita a criatividade, como se referiu em 

6.2, por outro a dispersão pode dificultar o aprofundamento do conhecimento das várias áreas 

e a profundidade das decisões tomadas. Esta crescente necessidade do diretor alargar o campo 

de atuação e recorrer a estratégias criativas para financiar o museu e captar públicos, 

mantendo as tarefas de gestão interna, levanta a questão da bipolaridade de gestão de um 

museu – um polo focado na gestão das relações externas, outro na gestão interna. Talvez seja 

necessário repensar a direção bipolar do museu, nomeadamente nos de grande dimensão. 

Alguns autores, inspirados por Howard Gardner, recomendam ainda que o melhor perfil para 

a liderança criativa é o chamado T-Shaped: desenvolver um entendimento transversal ao 

longo de diversas disciplinas e um conhecimento especializado, em profundidade, numa ou 

duas áreas (Adams, 2006). Uma forma de “ganhar largura” nos braços do T é trabalhar com 

pessoas com diferentes bases.  

 Vários entrevistados referem a criatividade na gestão das coleções e dos recursos 

humanos, sublinhando a sua importância para comunicar de forma diferente, perceber o 

contributo de cada pessoa, criar novas relações entre sectores e estabelecer prioridades, sem 

impor caminhos. Uma liderança criativa gera novidade nas relações. “Uma coordenação e 

uma liderança poderá e deverá incentivar a proximidade entre os sectores” (E5), estabelecer 
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prioridades, sem impor caminhos, incentivando a criatividade de cada um. “As pessoas 

precisam de alguém que lhes diga as prioridades” (E8), mas precisam também de alguém que 

as deixe correr riscos e sair da zona de conforto. Por fim, uma liderança criativa tem de se 

virar para fora,“ estar muito atenta ao que se está a passar no momento presente, não só dentro 

da sua instituição como fora” (E9). 

 O que é, então, uma liderança criativa num museu? As respostas dos entrevistados 

(Apêndice K6), mostram que uma liderança criativa exige conhecimento da realidade interna 

e externa, uma relação com as equipas que motive, boa capacidade de gestão estratégica e 

características pessoais, como imaginação e bom senso. Estas características relacionam-se 

com os elementos essenciais para que haja criatividade apontados no Figura 14, p. 47 – 

conhecimento, motivação (das equipas, neste caso), capacidade de pensamento criativo 

(capacidade pessoal) e capacidade de pensamento crítico (capacidade de decidir e ter uma 

estratégia). Um líder criativo conhece bem a realidade interna que gere e o contexto externo 

em que se insere.  

 Ao percorrer as áreas em que a criatividade pode ser trabalhada num museu, constata-se 

que existem imensas possibilidades para que uma exposição, um modelo de liderança ou um 

plano de comunicação, por exemplo, se torne mais criativo. Desta constatação surgem, no 

entanto, novas questões. Será que estes quatro museus oferecem exposições com as 

características que os seus profissionais indicam como caracterizando uma exposição criativa? 

Será que cada profissional, no exercício de liderança, usa as ferramentas criativas sugeridas? 

E será que os planos de comunicação destes museus integram algumas das estratégias 

sugeridas? Uma vez que esta investigação foca o potencial criativo da relação visitante 

/exposição, irá analisar-se se os espaços expositivos correspondem às representações de 

exposições criativas dos profissionais e deixam-se as outras questões para aprofundar noutro 

contexto de investigação. Ao percorrer as áreas em que a criatividade pode ser trabalhada num 

museu torna-se claro que os entrevistados referem sistematicamente diferentes tipologias de 

criatividade, que se analisam agora. 

8.2.3. Tipologias de Criatividade 

 Da análise de conteúdos emerge a ideia de que o museu é um espaço de encontro de 

diferentes criatividades – a criatividade radical e a de todos os dias, a criatividade do artista e 

do visitante; a criatividade por detrás do objeto e a criatividade do desenho da exposição; a 

criatividade do curador, do designer e do educador. 
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 Enquanto espaço de encontro de criatividades, o museu pode potenciar a criatividade do 

visitante através do contacto com a criatividade dos artistas e objetos. “No museu lidamos 

com a criatividade dos outros e damos azo a que a nossa se desenvolva e porventura se 

manifeste” (E1). “A criatividade está inerente nos objetos que constituem o museu” (E2) mas, 

simultaneamente, o “museu [é um] espaço de criação” (E8). Para ser espaço de criação, “deve 

criar condições para o exercício da criatividade” (E9), incentivar e “ajuda[r] a curiosidade e a 

imaginação” (E4). O museu pode também ser um espaço de encontro criativo do visitante 

consigo mesmo. “A criatividade num museu deve centrar-se no indivíduo [de forma que] lhe 

permita construir experiências através dele mesmo e a partir dele mesmo, que sejam 

relevantes para ele” (E5). Referiu-se já a importância do Eu do visitante na experiência da 

visita e voltar-se-á a discutir esta questão. 

 Entre as criatividades que se cruzam num museu pode considerar-se a radical e a de 

todos os dias. No Cap. 5 referiu-se que nos museus “a criatividade radical é honrada, 

preservada e exposta” (AAM, 2012, p. 2), através da exposição das coleções. Essa 

criatividade grande, dos mestres, pode ser apreciada nas galerias e a criatividade pequena, do 

dia-a-dia, pode ser inspirada vendo a dos mestres (DAM, 2009, p. 9). Referiu-se ainda que os 

museus podem expor a criatividade do dia a dia, promovendo o pensamento criativo do 

visitante acerca de questões do mundo. Vários entrevistados mencionam estes dois tipos de 

criatividade (Apêndice K7), referindo as implicações de expôr objetos testemunhas da 

criatividade radical ou de todos os dias – se nos primeiros tem sentido sublinhar algum 

extraordinário valor estético, nos segundos as caraterísticas estéticas são de menor 

importância. 

 Além da distinção entre criatividade radical e de todos os dias, vários entrevistados 

referem que é diferente a criatividade necessária para pensar uma exposição temporária ou 

uma permanente. Sugerem que há maior abertura à criatividade nas exposições temporárias, 

nomeadamente nos museus de arte contemporânea. “O museu é um espaço de criação, 

principalmente um museu de arte contemporânea, porque se trabalha com obras, com arte de 

agora” (E8). Um museu que trabalhe com exposições temporárias, “pelas próprias 

características da instituição e do museu, que tem de estar sempre a repensar quais são as 

exposições, qual é o programa, como se relaciona com este terreno [da arte contemporânea], 

exige uma reflexão constante” (E9). “Uma coisa é tu estares num museu em que 90, 95% do 

espaço [como o nosso] é para mudar (…) de 4 em 4 meses mudas de cenário, 

completamente”(E8). O constrangimento das exposições temporárias – mudança regular do 
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espaço expositivo – incentiva a criatividade. Mais uma vez, a existência de um problema 

concreto é um desafio criativo. No entanto, em exposições permanentes, o facto de se 

trabalhar muito tempo com a mesma exposição, pode potenciar a criatividade num outro nível 

– explorar em detalhe e profundidade as coleções. “Numa exposição permanente uma pessoa 

tem de ser mais criativa no pós, no pós montagem da exposição, quando se tem 100% do 

espaço em rotatividade, com exposições, nós acabamos por ser mais criativos no antes” (E8). 

Trabalhar a partir da mesma exposição, explorando-a a partir de perspetivas diferentes é um 

desafio à criatividade do serviço de educação. 

 Nas exposições temporárias, com maior predisposição para o risco, mudança e ousadia, 

o terreno é mais aberto à criatividade. Nas permanentes correm-se menos riscos, mantêm-se 

os mesmos discursos por longos períodos. Alguns museus defendem “exposições de longa 

duração e não permanente”, que “permitem outra criatividade (…) O facto das peças estarem 

em permanência pode ser um factor que refreia a criatividade, até porque depois a pessoa 

acomoda-se, habitua-se a ver aquilo” (E12). Neste contexto, considera-se que a introdução de 

elementos mediadores numa exposição permanente, introduzindo novas perspetivas e 

questionamentos, pode abri-la à criatividade. Holo (2009) refere que no momento atual, em 

que os museus deixam de ter dinheiro para as grandes exposições temporárias, as coleções 

permanentes podem ser lugares de experimentação com mais calma. Os EM, como se refere 

no Cap. 6, potenciam múltiplos modos de visitar uma mesma exposição. Esses modos de 

visita múltiplos aumentam a possibilidade da visita ser pessoal e criativa. Os comentários dos 

entrevistados sustentam a necessidade de se repensar as exposições permanentes, podendo os 

EM ser uma forma de o fazer, discutida mais à frente. 

 Por fim, além da distinção entre criatividade radical e de todos os dias, criatividade 

duma exposição temporária ou permanente, vários entrevistados referem que é diferente ser 

criativo enquanto artista, curador, designer, gestor ou visitante. 

 A criatividade do visitante pode ser potenciada pela exposição, mas também pela 

programação em torno desta. “O fazer experiências no âmbito das matérias e dos objetos que 

estão cá expostos poderia ser um estímulo mais marcante para a criatividade de cada um de 

nós e para uma certa forma de chegar aos objetos, de uma maneira mais física” (E2).  

 A criatividade do colaborador do museu é, também, abordada. Numa equipa pode 

promover-se a criatividade juntando pessoas com características diferentes. Uma das 

dificuldades em muitos museus é que, de facto, muitos colaboradores têm backgrounds 

semelhantes. “Nos museus (…) a formação era completamente homogénea, portanto, há um 
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corpo de pessoas todas formadas na mesma coisa, todas com as mesmas valências em termos 

de informação e em termos de formação” (E1). “Quanto mais formações diferenciadas 

tivermos numa equipa, melhor, porque nos permite essa visão pluridisciplinar, de várias 

perspetivas, nós temos sempre a tendência de ir para a clássica” (E5). Este é um problema 

existente em muitos museus – uma equipa muito homogénea. Por um lado, essa 

homogeneidade não favorece a criatividade, pois consegue-se mais facilmente promover 

relações e ideias novas juntando pessoas com perfis diversificados – analisou-se já em 6.2 por 

que é que a diversidade facilita a criatividade. Por outro lado, como é tão difícil hoje, para os 

museus, renovar as equipas, “tudo o que é ferramenta mais atualizada para as áreas 

principalmente da programação e da comunicação” os museus não têm “capacidade de as ir 

buscar. A única hipótese é reciclar pessoas” (E1). Há museus que o têm feito, de acordo com 

os interesses e motivações. “Nalguns casos isso funciona muito bem, noutros casos funciona 

muito mal. (…) A única maneira de gerir um museu, a meu ver, é quebrar completamente 

com essas fronteiras (das competências funcionais) e aproveitar aquilo que as pessoas são 

capazes de fazer, por um lado independentemente da sua classificação ali, por outro lado 

independentemente das suas habilitações” (E1). Numa época em que os museus se deparam 

com grandes dificuldades para renovar equipas homogéneas, é fundamental experimentar 

novas estratégias de potenciar a criatividade nas equipas, que passam por juntar em projetos 

pessoas de áreas distintas, promover a rotatividade ou criar grupos de reflexão com pessoas de 

áreas distintas.  

 Uma outra questão abordada nas entrevistas foi o facto de, em áreas como o serviço 

educativo, a proximidade com o público ajudar a repensar o que se faz e como se faz, a 

promover a autoanálise e olhar a partir de diversas perspetivas para o trabalho. “As pessoas 

que fazem parte da equipa de colaboradores do serviço educativo estão sempre a imaginar 

novas formas de trabalhar” (E8) pois “fazer chegar o público aos objetos exige de facto 

criatividade” (E2). A criatividade do serviço educativo é fomentada pelo contacto com o 

público e com os objetos. A área das “atividades educativas (…), mais visível, mais exposta, 

obriga a uma renovação constante também da forma como queremos articular com os 

públicos, obriga a uma renovação mais frequente de forma como se quer interagir com os 

públicos” (E4). 

É também referida a criatividade de quem está próximo dos artistas – produção – e faz a 

mediação entre estes e a exposição. “O nosso dia-a-dia é estar com pessoas que fazem arte, 
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que criam, (…) isso faz com que a nossa criatividade seja um bocadinho diferente (…) 

acabamos por ter uma cabeça um bocadinho mais solta, mais aberta” (E8).  

 Os entrevistados distinguem ainda entre a criatividade de quem tem maior liberdade, 

como os artistas, e “a criatividade com limites” (E11), por exemplo, dos designers. “Um 

artista tem toda a liberdade. E faz sentido, só faz sentido se for assim” (E11). Por vezes é 

difícil conciliar a criatividade do artista, “total” e a do designer, que tem de ser ajustada ao 

que tem de comunicar. ”Há colegas nossos que querem ser muito criativos e nós dizemos 

“não, não, não vais fazer isso com a obra de um artista” (…) uma pessoa não pode ser criativa 

com as coisas dos outros (…). A um artista tudo é permitido, a criatividade do artista não tem 

limites” (E8), e “a exposição é a autoria do artista” (E5). “A criatividade do designer tem 

limites muito concretos”, ao designer é exigido um total respeito pela obra do artista, não 

podendo desenvolver a partir dela as suas ideias com total liberdade, tendo como limite aquilo 

que tem de comunicar, o que “pode inibir a criação” (E8). As entrevistas mostram que 

efetivamente os limites da criatividade do artista e do designer podem não ser claros, o que 

gera algumas situações dúbias relativamente à adequação da criatividade. 

 Dentro dum museu convivem então, de forma integrada, várias tipologias de 

criatividade: a radical e a de todos os dias; a criatividade duma exposição permanente e duma 

temporária; a criatividade do artista, curador, educador, designer ou visitante. Seja em que 

papel um indivíduo se encontre, é sempre possível ser criativo, dentro das especificações e 

limites de cada área. Existe, no entanto, um caráter único no museu, enquanto instituição 

criativa. “Há uma característica nos museus, que é extraordinária, que é que os museus são 

todos diferentes uns dos outros, (…) as bibliotecas têm todas muitas semelhanças, por 

exemplo, e os museus podem ser coisas completamente diferentes uns dos outros” (E1). Além 

da criatividade que expõem e potenciam, da criatividade com que são geridos, os museus têm 

uma criatividade única pelo facto de cada um ter uma coleção única, diferente de todos. 

8.2.4. Elementos Facilitadores e Bloqueadores da Criatividade 

 Existem condições extrínsecas e intrínsecas que favorecem ou desfavorecem o 

desenvolvimento da criatividade num museu. Os profissionais referem diversos elementos 

que podem facilitar ou bloquear a criatividade, nomeadamente o contexto, o tempo e a 

liderança (fatores extrínsecos), a atenção, curiosidade e abertura de mente (fatores 

intrínsecos). O mesmo fator pode, num contexto, facilitar e noutro inibir a criatividade. O 

contexto físico, por exemplo, “o dar conforto, o permitir que o visitante esteja bem, se sinta 
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bem, goste de cá voltar” (E3) facilita a criatividade, mas um contexto físico “inacessível, 

adverso, frio, é inibidor” (E2). 

 Um facilitador extrínseco relacionado com o contexto é a liderança. Uma liderança 

criativa promove a diversidade e fomenta o trabalho colaborativo. Na liderança e coordenação 

é fundamental “ envolver todas as partes” (E7), e “saber delegar, um bom líder tem de delegar 

e incentivar as pessoas a fazerem, a terem gosto naquilo que estão a fazer” (E8). “Faz mesmo 

falta essa pessoa a dizer o que se tem de fazer, as pessoas precisam disso, não é porque não 

tenham criatividade, mas as pessoas precisam de alguém que lhes diga as prioridades” (E8). 

 Para promover a criatividade é também necessário tempo. “Temos que conversar com 

as pessoas, depois conversar com as chefias, eu acho que, mais do que o resultado, é o 

processo que está inerente. E aquilo que nos recursos humanos é cada vez mais óbvio é que as 

pessoas precisam muito de conversar, e de ter tempo para serem ouvidas” (E7). 

 Foram também referidos facilitadores intrínsecos, como a capacidade analítica. Para se 

conseguir ser criativo é importante “estar muito atento ao que se está a passar no momento 

presente, não só dentro da sua instituição como fora, e tem de se perceber como é que a 

dinâmica dentro da instituição se relaciona com esse fora, com o mundo onde a instituição 

vive (…) para que não perca a relação” (E9). Um outro fator intrínseco é a curiosidade, que 

implica “capacidade de abertura da mente (E7), “abertura para uma outra perspetiva” (E9). 

 Os mesmos fatores que facilitam a criatividade podem bloqueá-la. O tempo facilita a 

criatividade e a sua falta pode ser um obstáculo, tal como tempo em demasia pode criar 

alguma inércia que a bloqueie (Amabile, 1998). Diversos entrevistados mencionam que a falta 

de tempo ou de dinheiro pode ser um constrangimento, mas também um promotor da 

criatividade. “Tem que se ser sempre criativo quando não há recursos“ (E4) e “muitas vezes, 

de facto, a necessidade aguça o engenho e há formas que não teríamos pensado se houvesse 

umas mais imediatamente disponíveis” (E1). Perante os constrangimentos e dificuldades, 

“(…) temos de ser criativos. Porque se não temos meios, vamos ter de arranjar formas de 

transmitir as coisas e de fazer” (E12). A criatividade lida bem com limites e dificuldades, que 

desafiam e provocam o recurso à criatividade, para os ultrapassar. “Quando nós, muitas vezes, 

temos obstáculos à criatividade e os obstáculos são de meios – por exemplo, financeiros –  

muitas vezes consegue-se superar isso (…), obriga(ndo) a que se encontrem novas estratégias 

para superar essas dificuldades ou inventar novas formas de fazer uma coisa, com menos 

custos, enfim, se calhar aquilo que é um obstáculo à atividade, que são muito os meios 

financeiros, pode ser, por outro lado, um estímulo à criatividade” (E2). O desafio a resolver 
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um problema causado por falta de tempo, dinheiro, recursos ou ideias, é sempre uma 

provocação à criatividade. É preciso no entanto referir que “quando a gente já está há tanto 

tempo sem dinheiro, a cabeça já nem trabalha quando se fala em dinheiro” (E6). Esta 

referência mostra como a pessoa se vai habituando a trabalhar em contextos-limite e se adapta 

à situação. Perante o corte de determinado financiamento pode-se ultrapassar esse 

constrangimento, procurando soluções novas e criativas mas, se a falta de meios for constante, 

a pessoa adapta-se a essa situação, instala-se e deixa de procurar soluções e formas de 

ultrapassar os limites desse constrangimento. Quais são, então, os grandes obstáculos à 

criatividade num museu? Os entrevistados referem diversos, que podem agrupar-se em quatro 

grupos ( Apêndice K8): falta de tempo, falta de comunicação e de trabalho em equipa; inércia 

ou rotina; peso/idade das instituições e das pessoas. “Há razões de conjuntura” (E3), como o 

facto de muitos museus não conseguirem contratar gente nova há muitos anos, e razões “que 

decorrem da maneira de ser das pessoas” (E3), como ficar “parado no tempo” (E7), 

“bloqueado por pensamentos dogmáticos” (E5). Se as questões de conjuntura são externas, as 

outras dependem do cada um, “os pensamentos dogmáticos, essa transformação tem de se dar 

primeiro em nós” (E4). 

 Alguns entrevistados reforçam a dificuldade da “falta de tempo, sempre a falta de 

tempo” (E4). Sublinham que “para ser verdadeiramente criativo, a primeira coisa (…) é  não 

ter limites de tempo (…) é o principal problema na investigação, na criatividade em geral. É 

ter tempo” (E10). A falta de tempo leva, muitas vezes, à falta de espaços entre, que permitem 

andar por entre as unidades de conhecimento e criar relações entre essas unidades (Latimer & 

Skeggs, 2011, p. 54). Como refere um entrevistado “é mesmo importante abrir espaços livres 

para que se possa [pensar]” (E9). É também referido que o aumento de burocracias leva à falta 

de tempo, “a burocracia inadmissível e impensável” (E10). “As instituições às vezes lidam 

com toda uma dimensão administrativa e (…) burocrática, que também é importante, mas que 

às vezes quase não nos dá tempo para pensar. Há um ritmo que” (E9) retira os espaços entre 

do quotidiano e conduz à falta de comunicação e de trabalho em equipa. 

 Uma das maiores dificuldades “é a falta de comunicação” (E8), que “passa por as 

pessoas não se abrirem, fecharem-se, ficarem mais fechadas. Quando as pessoas estão há 

muitos anos nas mesmas funções podem, de alguma forma, ficar paradas no tempo” (E7). A 

falta de comunicação associada à “falta de liderança” (E12) conduz ao terceiro grupo de 

obstáculos: as rotinas e inércia. “O maior obstáculo à criatividade é mesmo a inércia e um 

certo comodismo, uma certa instalação em hábitos (…) estamos muito fechados no nosso 
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trabalho e, portanto, os obstáculos somos nós próprios” (E2). A necessidade de cortar com 

rotinas e metodologias enraizadas relaciona-se com algo que já se referiu: a mente humana 

procura padrões e tenta organizar e guardar a informação de acordo com padrões. Quanto 

esses padrões estão unificados é difícil reestruturar a informação de novas formas. Para o 

conseguir, é preciso cortar com caminhos estabelecidos, re-juntar as peças de outra forma, ou 

encontrar uma outra porta de entrada no processo (De Bono, 1990).  

 Por detrás da inércia, das rotinas, da dificuldade de cortar com o estabelecido e sair da 

zona de conforto, esconde-se o medo. “Eu acho que as pessoas têm ainda muito medo” (E1) e 

“o medo pode ser imensa coisa” (E3). Pode ser “ medo de quem coordena”, “medo do brilho 

dos outros”, “receio que também se nota em cima, nos líderes, nos coordenadores, de que 

alguém faça sombra, receio de que alguém brilhe mais” (E3), também medo de falhar. A 

verdade é que “a criatividade quase sempre envolve falhanços” e “as pessoas criativas quase 

nunca conseguem acertar à primeira” (Norris & Tisdale, 2014, p. 16). O medo de cortar com o 

estabelecido sente-se nos museus, “as pessoas têm uma dificuldade enorme em ultrapassar 

estereótipos” (E1). “No meio dos museus (…) há uma facilidade enorme em aceitar receitas, 

coisas que vêm lá de fora” (E1). “As pessoas têm medo de ser julgadas, (…) ficam todas pela 

mesma fôrma”. (E1) O medo “é um fator determinante a cortar a criatividade (…) esta 

obsessão por entrar nessa norma, acaba por ser terrível em relação à criatividade” (E1). A 

verdade é que, como refere Margaret J. Wheatley (1999, as cited in Holo, 2009), “as coisas de 

que mais temos medo nas organizações – as flutuações, distúrbios e desiquilibrios – são as 

principais fontes de criatividade”. Efetivamente, a criatividade envolve coragem e estímulo ao 

necessário salto no vazio, do conhecido para o desconhecido. 

 Por fim, também a idade “pesa”, das instituições e das pessoas. “Acho que as empresas, 

as instituições, estão a ficar muito pesadas (…), não era nada de isto! Podíamos fazer pior mas 

éramos mais criativos, as pessoas nem se lembram, eu tenho colegas meus que nem sabem 

mas há pessoas que, noutras áreas, nem sequer vão ver a exposição!” (E8). Quando o core de 

uma instituição é a produção de exposições e os seus colaboradores não vão ver o resultado 

dessa atividade, será isso um sinal de falta de curiosidade e criatividade? Essa falta de um 

olhar reflexivo e crítico sobre a realidade acontece, também, relativamente à informação e 

informatização no nosso quotidiano, “agora estamos demasiado informatizados (…), é o 

homem que faz, que põe a máquina a pensar, e eu acho que as nossas máquinas não estão bem 

adaptadas àquilo que nós precisamos (…). Estamos agora a trabalhar para as máquinas. (…) a 
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coisa não está bem (…) a falta de comunicação não é só falta, lá está, há demasiadas 

ferramentas de comunicação e nenhuma funciona” (E8). 

 Não é só o peso das instituições que bloqueia a criatividade, é também “as 

contingências da idade” (E5) das pessoas. “A média de idade das pessoas que trabalham nos 

museus é trágica” (E1). “Nós (mais velhos) temos muita experiência e, realmente, só a 

experiência, a certa altura, não dá, essa questão do não ter medo é muito mais própria de gente 

mais nova, as pessoas com a idade começam a acumular medos” (E1). Por isso “ é uma das 

grandes vantagens que nós temos com estagiários e gente nova que vai passando (…) vêm 

olhar para as coisas de outra maneira e ajudar a perceber, a ter outro entendimento das coisas” 

(E1). Quando, pelas rotinas e idade, os processos e modos de ver se cristalizam, a introdução 

de olhares novos e diferentes pode “desinstalar um bocadinho daquilo que são as práticas, os 

hábitos, nós muitas vezes não paramos para pensar: – isto podia ser diferente, vamos fazer 

isto de maneira diferente” (E2).  

 Curiosamente, só um entrevistado aponta a “falta de meios” (E12), como obstáculo à 

criatividade. É ainda referido que “a mania do show off, essa mania, isso limita imenso, não 

há quem resista. É uma falsa criatividade” (E11).  

 As dificuldades são importantes para fomentar a criatividade, “criatividade lida muito 

com impedimentos, condições, condicionantes, dos quais nos apropriamos para exercer o ato 

criativo” (E9). “Não que a criatividade seja uma dificuldade, pode ser” (E9), mas que as 

dificuldades às vezes são o propulsor. “O modo como lidamos com algo que pode ser um 

bloqueio, que pode ser uma questão, que pode ser uma dificuldade, mas que, de repente, nós 

lidamos com ela de um modo que permite uma abertura sobre a situação com a qual estamos a 

lidar, e aí dá-se o ato criativo também. É uma abertura para uma outra perspetiva, um outro 

caminho” (E9). Esta questão continuamente presente nas entrevistas, de que os 

constrangimentos podem ser um propulsor da criatividade, suporta de forma empírica aquilo 

que se havía sublinhado a nível teórico: que a criatividade resulta muitas vezes de um 

processo de problem solving e que, para ser criativo, “todos nós precisamos simultaneamente 

de constrangimentos e de liberdade” (Norris & Tisdale, 2014, p. 84). As entrevistas sustentam 

também outra questão apontada na contextualização teórica: que efetivamente os mesmos 

fatores podem ser facilitadores e bloqueadores da criatividade. 
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8.2.5. Pontes entre Criatividade e outros Conceitos 

 No Cap. 5 discutiu-se a relação entre criatividade e conceitos como mediação, 

participação e conhecimento. Propõe-se agora analisar as referências feitas pelos entrevistados 

a esses conceitos, à luz do contexto teórico construído no Cap. 5. 

 A mediação é a “forma de nós nos relacionarmos com os objetos e com o público ou de 

fazer chegar o público aos objetos, [o que] exige de facto criatividade” (E2). A primeira 

questão que se coloca, relativamente à mediação, é se esta é necessária. Mesmo quando uma 

exposição é complexa e rica, como se referiu, o visitante pode percorrê-la sem que se criem 

intersecções entre o seu conhecimento e a complexidade da exposição. O museu é um 

mediador para que cada um, à sua maneira, por opção própria e no seu próprio contexto, 

aceda a essa informação e conhecimento (L. Kelly, 2006). Mas,  

(…) simplesmente expor os visitantes à evidência é improvável que seja suficiente [porque] os 
visitantes precisam de orientação para saber o que procurar, o que significa, e como avaliar e 
relacionar múltiplas fontes de conhecimento (FELTON; KUHN, 2007, p. 109). 

 Existem, entre os entrevistados, diferentes visões sobre o papel da mediação. Alguns 

apontam dissonâncias dentro do museu onde trabalham. “Muitas outras colegas minhas 

defendem que não é necessário explicar nada, porque as pessoas entendem. Não entendem! 

Depois às vezes há ilhas no meio do espaço expositivo, e as pessoas não entendem, tropeçam 

naquelas coisas e não entendem. (…) Não chega pintar um painel de outra cor, diferente dos 

painéis da exposição permanente, para dizer que ali há uma intervenção temporária dentro da 

permanente” (E3). 

 Uma outra questão que se coloca é se a mediação pode perturbar a relação com a 

exposição, nomeadamente nas exposições de arte. ”Tem de se mostrar a exposição tal qual é, 

com um bom desenho, para que não seja confuso, mas acho que não precisamos de muito 

mais” (E8). Será que a introdução de outros elementos no contexto expositivo pode perturbar 

essa relação? “As obras que estão a ser expostas têm uma autoria, o espaço deve ser o mais 

neutro possível, o mais limpo, bem desenhado possível para que essas obras que têm uma 

autoria estejam bem, que nada interfira na leitura que o autor quis transmitir” (E8). Outro 

entrevistado refere que uma exposição “deve ter bastante informação para as pessoas poderem 

tê-la à disposição, mas a informação não pode sobrepor-se” (E1). É mencionado o receio de 

que “ a informação ultrapasse a importância do objeto”, uma vez que a informação deve 

“deixar que as obras ou os assuntos que estão em exposição sejam protagonistas e não sejam 

completamente abafados pela informação” (E1). 
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 Estes comentários trazem a debate uma questão colocada no Cap. 6: Será que os 

elementos mediadores podem sobrepor-se aos objetos e transformarem-se num fim e não 

numa forma de mediação? A questão relaciona-se com outra anteriormente colocada, sobre o 

trabalho de um designer num museu poder interferir com a obra de um artista. Estará a 

criatividade do designer ou do educador condicionada pela criatividade do artista? Mais do 

que encontrar respostas, considera-se pertinente discutir se os elementos mediadores 

potenciam múltiplos modos de visitar uma mesma exposição e facilitam a relação do visitante 

com o objeto. Esses modos de visita múltiplos e simultâneos ampliam o espaço da exposição 

em si e aumentam a possibilidade da visita ser personalizada. Ao personalizar a visita, os 

elementos mediadores multiplicam as possibilidades da exposição, para a adaptar à medida de 

cada um. Se os elementos mediadores aumentam o espaço virtual da exposição e potenciam a 

relação personalizada do visitante com a mesma, considera-se que têm sentido. Os visitantes 

podem, ou não, usá-los, pois são uma possibilidade e não uma obrigatoriedade, tal como a 

visita não mediada. 

 Os entrevistados referem a necessidade de diferentes modos de visita, por distintos 

meios de mediação. É necessário “não partir do princípio que as pessoas são todas capazes de 

consultar um computador ou, então, que sabem todas tudo, e ter informação com suportes 

diversificados e diversos níveis de informação” (E1). O contexto para que a mediação exista 

pode depender do tipo de museu. “Eu sou contra, neste museu, a termos muita coisas nos 

espaços, (…) isto é um museu de ambientes. (…) não significa que não existam suportes, por 

exemplo, informáticos, telemóveis, audioguias que não estejam presentes localmente mas que 

seja possível requisitá-los e levá-los [na visita], ter esse acompanhamento nesses 

suportes”(E5). A questão que se coloca é se alguns elementos de mediação terão um peso 

demasiado impositivo em alguns contextos. São sugeridos diversos elementos mediadores, 

como aplicativos para telemóveis ou audioguias que poderão veicular os mesmos conteúdos 

sem ter de estar em permanência no contexto expositivo. Ou seja, não se questiona a 

existência de EM, questiona-se quais os meios adequados a diferentes contextos. No caso de 

museus de Arte Contemporânea é referido que “a mediação que pode existir é mais no pós, 

naquilo que é organizado em paralelo”, informação por tablets, audioguias (…) o guia, o 

roteiro, que ajude pelo menos uma pessoa a ficar orientada (…)” (E8).  

 A mediação potencia várias perspetivas a partir de um conjunto de objetos. “Este museu 

tem pano para mangas, pode-se falar de literatura, de música, de vestuário, de culinária, sei lá, 
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de temas sociais, políticos” (E6). Potencia também várias leituras a partir do mesmo objeto, 

“abordagens (…) em torno daqueles referendos todos que tinha a peça” (E2). 

 Além dos modos de visita distintos, diversos entrevistados referem como cada um se 

pode relacionar com um objeto de forma personalizada, sendo os objetos pontos de ligação ao 

quotidiano de cada um. “Nos objetos do quotidiano pode-se chamar muito mais a pessoa à sua 

própria experiência, quer em termos comparativos, pela diferença, por exemplo, quer em 

termos de memória, pelas proximidades, a proximidade dos objetos à sua própria experiência, 

portanto aí é muito mais fácil, com meia dúzia de objetos, ou de chamadas de atenção, a 

própria pessoa descodificar e entender e depois, a partir daí, querer saber mais e ter então, 

disponível, informação” (E1). É importante ter “conexões, pontes, (…) modos de chegar a 

outra pessoa” (E4), assim como “pistas para as pessoas poderem descobrir o resto, acho que é 

muito importante que não seja tudo explicado” (E1). Provocar a curiosidade e abertura da 

mente são fatores intrínsecos que facilitam a criatividade e conduzem o cérebro a construir 

sentido a partir de pistas subtis, formando em paralelo muitas hipóteses que competem umas 

com as outras (Duch, 2007). É necessário “deixar essas pistas para as pessoas poderem a 

partir delas encontrar a leitura total (…) há muitas dessas pequeninas coisas, para as quais 

chamando a atenção a pessoa pode fazer a leitura do resto e a leitura, nesse caso, é 

completamente diferente de uns para os outros, se a gente faz a leitura até ao fim, pronto, já 

não sobra quase nada para as pessoas, e mais, a pessoa tende a reproduzir aquela forma em 

todas as suas próximas abordagens de obras de arte (E1). Em exposições de arte 

contemporânea,“ se calhar é mesmo isso que é pretendido, é que fiques a olhar assim, para 

alguma coisa que não percebas” (E7), ou seja, se calhar o objetivo é questionar e não dar 

respostas. A questão legítima e tantas vezes colocada em relação à arte contemporânea de “o 

que é isto”, “se calhar pode ser encaminhada para outra [questão], (…) a pessoa, 

imediatamente desarma dessa vontade de perguntar” (E1) e pode envolver-se num processo 

de construção. Não dar uma leitura acabada mas implicar o visitante na construção da sua 

própria leitura é fundamental para possibilitar aquilo de que se falará a seguir: a participação e 

personalização da visita. A mediação conduz à participação biográfica. 

 A participação diz respeito não só à participação do indivíduo na exposição, mas a 

outras formas de participação a nível de “participação dos públicos na elaboração das ações 

comunicativas” (E5) ou “participação das comunidades na produção da exposição” (E5) por 

exemplo. Participação implica “que o visitante sinta que está a participar na exposição que 

está a ver, não está só a receber. Essa participação não tem de ser física, ou interativa, tem a 
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ver mesmo com o modo como ele se sente acolhido, não só instruído (…) e promove 

perspetivas múltiplas acerca dos objetos” (E9). Um exemplo de participação referido é a 

“citizen science, ciência construída pelos cidadãos, os museus são os locais ideais para, não só 

acolher, como estimular esse tipo de movimento (…) há cada vez mais pessoas que vão para o 

campo, ou vão aos fins de semana passear, são naturalistas amadores, podem ser advogados, 

engenheiros, o que for, podem ser motoristas de táxi, mas gostam de ir à caça, gostam de ir 

ver as espécies, gostam de ir ver árvores, gostam de ir ver plantas, com as novas tecnologias e 

porque isto [smart phone] é de facto o objeto mais extraordinário que a humanidade inventou, 

(…) as pessoas podem participar de uma maneira muito simples, que é tirar fotografias 

daquilo que veem e enviá-las para bases de dados, isso é um movimento crescente a nível 

mundial” (E10). Efetivamente as tecnologias, redes sociais e outras realidades virtuais e 

colaborativas possibilitaram uma nova forma de participar a que muitos museus têm 

procurado adaptar-se. Independentemente da participação potenciada num museu ser mais ou 

menos tecnológica e colaborativa, é relevante que seja biográfica. A participação biográfica é 

a porta de entrada para uma visita personalizada: a possibilidade de se partir do que se é e 

conhece para ir à procura de “outro lugar”, que não se conhece (Heerwagen, 2006). Esse 

caminho permite ligar o que já se conhece e o que se constrói de novo, possibilitando a 

construção de conhecimento de forma pessoal. Para isso é importante “proporcionar situações 

em que o próprio indivíduo, o visitante, seja ele qual for, lhe permita construir experiências 

através dele mesmo, e a partir dele mesmo, que sejam relevantes para ele” (E5). “É 

importante partir da estrutura daquilo que a pessoa tem. É muito difícil estar a pedir a uma 

pessoa para fazer aquilo que ela não tem” (E4). A mediação exige assim, uma participação 

com o Eu de cada visitante. “Perante uma obra, pelas minhas próprias referências, eu posso 

desenvolver assuntos, pesquisas, ou interesses, olhar para aquela peça e uma pessoa ao meu 

lado pode ter outras referências” (E2). 

 Num objeto, a referência a exames que lhe foram feitos, semelhantes a exames médicos 

que cada um já experimentou, pode potenciar uma participação biográfica, porque abre 

caminho a “uma ligação a uma experiência que as pessoas têm de si próprias” (E12). Mostrar 

numa exposição os TACS (Tomografia Axial Computorizada) feitos a múmias permite 

“conhecermos melhor as nossas coleções, as datações (…) o tipo de tintas e pigmentos que 

eles usavam” (E12) e permite, simultaneamente, ligar à experiência de cada um. É por isso, 

importante, não querer comunicar com todos de igual forma. “Nos museus há esse risco de 

encontrarmos o que é comum aos públicos-alvo, aos meninos de 4 anos, ao público não sei o 
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quê, às donas de casa e aos outros, quando dentro das donas de casa, se calhar também, o que 

é mais engraçado é ver o que é esta e a outra (…) deixar espaço para (…) esse clima de 

liberdade que se deve sentir nos espaços públicos dos museus, acho que é o grande segredo, é 

a pessoa, sendo muito diferente, sentir-se bem, conseguir estar bem naquele espaço” (E1). Os 

profissionais parecem assim suportar aquilo que o contexto teórico sublinha: a importância de 

ligar a experiência do museu à esperiência pessoal de cada visitante. 

 O terceiro conceito associado à criatividade que se aborda é o de conhecimento. 

Conhecimento tem a ver com complexidade de relações criadas; se o espaço duma exposição 

e o espaço interior do visitante são ricos e complexos, o potencial para uma visita criativa é 

grande. Num museu o conhecimento – das pessoas, coleções, realidade interior e exterior ao 

museu – influencia a criatividade da experiência. “Só comunicamos bem aquilo que 

conhecemos muito bem” (E2) e “[n]uma liderança boa (…) tem de haver uma base de 

conhecimento interno quer externa, quer do território, uma consciência do universo a que nos 

dirigimos” (E1). “Essa capacidade de poder conhecer o terreno com o qual se está a trabalhar” 

é crucial porque “boas decisões, elas existem quando se conhecem realmente (…) as 

circunstâncias” (E9). Foi referida a importância do estudo como porta para o conhecimento. 

“Para ter ideias, para ter imaginação, o estudo é fundamental”(E3). “Quanto mais estudar as 

coleções [mais o museu] vai ter uma boa comunicação, e depois vem o serviço educativo, se 

for bem estudado, vai ter uma boa programação” (E4). Há no entanto um risco a considerar, 

associado ao conhecimento e à informação: existem “casos em que as influências são 

“afuniladoras”, quando veem exemplos que são para aplicar” (E1) e isso pode ser perigoso. 

“Há muitos casos em que o ser mais informado é uma mais-valia notabilíssima” (E1). Nesses 

casos, a informação e as influências são uma “mais-valia para descobrir qualquer outra coisa, 

não para aplicar aquela receita”. Quando isso acontece, o conhecimento surge em “resultado 

sempre de grandes discussões e as pessoas nunca se apega(va)m a uma fórmula para fazer 

igual, tudo é(ra) sempre motivo de desenvolver uma outra hipótese de trabalho” (E1). Mas 

quando o conhecimento é transformado em fórmulas ou regras para aplicar, pode matar a 

criatividade. Norris e Tisdale, no seu livro Creativity in Museum Practice (Norris & Tisdale, 

2014, p. 174) lembram um artigo escrito por Jay Rouds no vigésimo quinto aniversário da 

National Association for Museum Exhibition onde o autor avalia o estado da criatividade nas 

exposições dos museus, levantando uma questão pertinente: “Num momento em que a 

competência técnica no processo de desenvolvimento de uma exposição atingiu o seu ponto 

mais alto, porque é que o quociente de criatividade das exposições é percepcionado como 
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sendo tão baixo? Será possível que as coisas estejam a tornar-se melhores e piores ao mesmo 

tempo?” A questão em debate é se a profissionalização e o enfoque em standards pode matar 

a criatividade pelo facto de encorajar a conformidade e a aplicação de modelos, sem tempo e 

espaço para o debate crítico, sem abertura para a diferença e para o inesperado. 

8.2.6. Representações sobre Criatividade 

 Discutidas as visões dos profissionais sobre a criatividade nos museus, retomam-se 

algumas questões mais pertinentes. A criatividade associa-se a uma atitude de abertura, 

curiosidade e liberdade que implica capacidades pessoais de imaginação e expressão, mas 

também de trabalho e de lidar com dificuldades. Destaca-se pelo caráter diferencial e 

surpreendente. Apesar de implicar liberdade e abertura, os profissionais não esquecem que a 

criatividade exige adequação, nos diferentes contextos. 

 Os profissionais têm a perceção de que a criatividade acontece no palco e nos bastidores 

do museu e de que há diferentes criatividades e formas de a experimentar, consoante o papel 

em que se está – de artista, designer ou visitante, por exemplo. Os exemplos de museus 

criativos e expressões de criatividade nos diferentes contextos de um museu reforçam a ideia 

do potencial que existe a este nível, ainda pouco explorado. 

 Em termos gerais os profissionais consideram que as dificuldades podem impulsionar a 

criatividade. A falta de tempo, de trabalho em equipa, a inércia, o “estar instalado” e o medo 

de sair da zona de conforto são considerados os maiores obstáculos à criatividade num museu. 

O facto de, nos museus, as equipas serem muito homogéneas e haver pouca autonomia para 

implementar políticas criativas de gestão de recursos humanos cria dificuldades na 

implementação de uma cultura criativa. São, no entanto, sugeridos alguns passos para tornar 

as equipas mais criativas, desde integrar as comunidades em equipas para pensar as 

exposições, a criar equipas multidisciplinares por projeto, ou criar a rotina de juntar pessoas 

de áreas distintas para discutir um problema. 

 A mediação num museu pode tornar a experiência da visita mais criativa e 

personalizada. Não é consensual o papel da mediação e, por vezes, há receio de que os 

elementos mediadores se sobreponham ou façam sombra aos objetos. A mediação potencia 

múltiplos modos de visitar que ampliam a realidade da exposição e aumentam a possibilidade 

duma visita personalizada. Os profissionais referem a necessidade de diferentes modos de 

visita e propõem formas de o fazer, com suporte físico ou virtual. 
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 É referida a importância do conhecimento – quanto mais conhecimento, mais 

possibilidade de se ser criativo. É, no entanto, considerado o risco do conhecimento se 

transformar em regras afuniladoras e, nesse caso, tornar-se um obstáculo à criatividade.  

 As visões dos profissionais sobre criatividade nos museus reforçam a ideia de que há 

muitas possibilidades em aberto e potencial a explorar. Ver-se-á se as projeções que fazem 

sobre o futuro da criatividade nos museus propõe formas de explorar esse potencial. 

8.3. REPRESENTAÇÕES DOS PROFISSIONAIS: OLHAR O FUTURO 

 Debatidas as representações dos profissionais sobre a criatividade, discutir-se-ão neste 

subcapítulo as representações sobre o futuro da criatividade nos museus, a utopia do museu 

enquanto espaço criativo. Começa-se por observar nos seus discursos as referências ao poder 

transformador da criatividade para, depois, analisar algumas estratégias sugeridas para 

transformar os museus, no futuro, em espaços mais criativos. 

8.3.1. O Poder Transformador da Criatividade 

 Porque é que a criatividade é necessária no mundo e nos museus? Verificou-se que é 

importante para lidar com as mudanças rápidas dos tempos atuais e que a sociedade enfrenta o 

desafio de preparar indivíduos e organizações para lidar com a mudança, proliferação de 

informação e necessidade de atualizar conhecimentos. Que projeções fazem os profissionais 

sobre o poder transformador da criatividade no mundo e nos museu (Apêndice K10)? 

 A criatividade é importante no mundo “para mudar” (E1), “doutra maneira 

estagnaríamos” (E7). A necessidade de adaptação à mudança faz da criatividade uma 

ferramenta importante, assim como o facto dela “permit(ir) alcançar uma sociedade mais 

equilibrada, inovadora e consciente” (E5), contribuíndo “para a construção de uma sociedade 

mais equitativa e justa” (E10). A criatividade “torna [o mundo] melhor”, (E6) “porque é a 

mais elevada expressão do que é ser humano” (E10). É também importante por constituir uma 

forma de diferenciação, em oposição à massificação. “Estamos condicionados por culturas de 

massas” (E2) e “precisamos de saber olhar para [o mundo] sob múltiplas perspetivas e, a 

partir daí, reinventá-lo” (E9). É ainda, importante, “para desenvolver o sentido crítico perante 

a imensidão do que nos é proposto” (E2), “quebrar o que já foi feito” (E8), “comunicar” (E3), 

“inovar e crescer” (E7). “Está envolvida em todas as atividades humanas” (E12) e contribui 

para “crescer” (E6), a nível individual, “para as relações humanas” se desenvolverem (E9) e 

“para o desenvolvimento” do mundo em si (E3), “para tornar a sociedade mais consciente, 
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humana, inovadora e sustentável” (E5). A criatividade é uma alavanca para o 

desenvolvimento do mundo e da humanidade. Mas é preciso que sejam “criadas as condições 

que permitam o seu desenvolvimento” (E10), “se quisermos dar resposta a tantos desafios” 

(E3). Para ser adequada, a criatividade precisa de “ser colocada ao serviço do bem-estar das 

pessoas e da sua felicidade” (E2), usada “para o bem comum” (E7), haver um“bom uso dela” 

(E6). É importante “se existirem condições adequadas nas várias esferas – económica, 

política, social – para ser estimulada e aplicada” (E5). A criatividade é importante no mundo 

para adaptação à mudança, desenvolvimento e promoção da diferenciação. “Se não houvesse 

pessoas com criatividade, provavelmente o mundo seria muito mais pobre” (E11). É, no 

entanto, referida a necessidade da criatividade ser adequada e estar ao serviço da melhoria de 

vida das pessoas e do mundo. As projeções feitas pelos profissionais acerca da importância da 

criatividade no mundo enquadram-se no contexto teórico apresentado no Cap. 2. 

 E porque é que a criatividade é importante nos museus? Sendo os museus cada vez mais 

espaços de discussão e construção de conhecimentos e sentidos, as capacidades de 

pensamento crítico e criativo são fundamentais para promover a reflexão, discussão e 

construção de significados, de forma personalizada. “Hoje é cada vez mais difícil explicar às 

pessoas aquilo que estamos a viver” (E10) e um museu é um espaço que potencia essa 

reflexão. “O papel do museu é explicar e expôr os factos, por isso é que os museus hoje 

deixaram completamente de ser entidades estáticas para serem entidades hiperdinâmicas e que 

se têm de ir adaptando à velocidade extraordinária da evolução do conhecimento e da 

possibilidade que nós temos” (E10). Uma das razões porque a criatividade é relevante nos 

museus é porque ela é útil “para comunicar” (E11), e “criar relações com os públicos” (E9). 

Ela “é o determinante fundamental da atenção e curiosidade das pessoas” (E10). A 

criatividade “faz chegar os objetos/ património a um público cada vez mais alargado” (E2) e 

“permite-lhes [aos museus] serem mais relevantes e aproximarem-se dos seus 

públicos/pessoas” (E5). Numa época em que alguns museus lutam pela sobrevivência, a 

criatividade pode ser importante para o museu “se reinventar” (E9), “evoluir”(E1), “inovar” 

(E7) e, assim, “sobreviver” (E1). A criatividade “traz ideias novas” (E8) e pode ser 

fundamental “se quisermos manter ou não encerrar alguns museus” (E3), mas é necessário 

“existirem condições para que se exprima” (E10). A criatividade é, também, importante 

“porque há muita falta de dinheiro” (E6) e é necessário descobrir novas formas de trabalhar, 

“sem [criatividade] acabaríamos por estagnar” (E7). É importante para os museus “se 

distinguirem pela diferença” (E3), encontrarem formas de “divulgação do seu passado” (E4) 
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ou de “melhorar o seu funcionamento” (E6). Estes exemplos mostram que a criatividade é 

considerada importante ao nível de áreas tão distintas como a forma de trabalhar, a divulgação 

ou o funcionamento enquanto instituição, ou seja, a necessidade de trabalhar a criatividade 

num museu enquanto sistema, com muitas áreas de atuação. A criatividade é importante “se 

existirem meios e enquadramentos a diferentes níveis para ser explorada e aplicada” (E5). No 

mundo, no museu ou na vida, “em todas as áreas nós podemos usar a nossa criatividade, no 

dia-a-dia é isso que fazemos, na nossa vida, portanto aqui [museu] é igual” (E12). 

 Referiu-se a capacidade da criatividade tornar o mundo melhor. Várias referências dos 

entrevistados apontam para o poder transformador da criatividade nos museus. Esse poder 

revela-se a vários níveis: poder de transformar o indivíduo, o museu e o mundo. 

 Comece-se pelo poder para transformar o indivíduo. A criatividade nos museus é 

importante “para a transformação individual dos visitantes, enquanto indivíduos únicos e 

singulares” (E5). Como é que essa transformação acontece? “O museu, se for transformador, 

verdadeiramente transformador, isso é inquantificável, não se consegue avaliar de facto, o 

poder e o valor que o museu está a transmitir, a criar na sociedade, por exemplo, para as 

pessoas serem mais reflexivas, para as pessoas serem mais participativas, isso não se mede, 

isso depois são consequências que se vai ver na própria sociedade, e isso é uma das principais 

funções de um museu, é para isso que eles servem num fim último, capacitar as pessoas para 

serem elementos na sociedade muito mais produtivos, não é produtivos no sentido económico, 

mas conscientes, mais criativos, mais inovadores, mais exigentes” (E5). 

 Além de transformar o indivíduo, a criatividade pode transformar o museu. “Temos de 

nos reinventar, temos de ser capazes de nos ajustar a estes tempos difíceis (…) ser cada vez 

mais capazes de inovar e de nos reinventarmos perante tarefas que muitas vezes podem não 

trazer o mesmo gozo porque temos muito mais limitações orçamentais” (E7). No discurso 

expositivo a criatividade é importante “para transmitir de forma simples e eficaz as 

narrativas” (E10). “A criatividade não aparece do nada, tem a ver com o reinventar, (…) 

trabalhar com o que existe e abrir outras perspetivas” (E9). Trata-se de trabalhar com o que 

existe – recursos humanos, coleções – mas reinventando, criando novas relações e formas de 

olhar, que criem novidade, surpresa, questionem. Esse é o desafio dos museus – reinventarem-

se com o que são e o que têm. Se o fizerem, potenciam outras mudanças no mundo. 

 “Com a criatividade avança-se, inova-se e melhora-se” (E7). A verdade é que “há muita 

gente que acha que ir a um museu (…) é uma seca” (E7). Nós só conseguimos mudar o mundo 

quando isso mudar. Tem de se criar vontade às pessoas de ir ao museu, encontrar “estratégias 
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de torná-lo um sítio onde as pessoas vão com agrado” (E7), e não um sítio inacessível, 

“adverso, frio (…) inibidor” (E2). A análise dos discursos dos profissionais evidencia que 

estes acreditam no poder da criatividade para transformar o indivíduo, o museu e o mundo. Só 

é possível os museus exercerem esse poder quando deixarem de ser “uma seca” para os 

públicos, como é referido. O primeiro passo é transformar e reinventar o museu. A 

possibilidade do museu se reinventar a partir do que é e do que tem, criando novas 

possibilidades de relação, pode acontecer, através de estratégias de promoção da criatividade. 

8.3.2. Estratégias de Promoção da Criatividade no Museu 

 Para que a criatividade aconteça num museu, é necessário implementar estratégias 

concretas. Neste subcapítulo discutem-se algumas sugeridas pelos entrevistados, remetendo 

outras que não se tem possibilidade de discutir aqui para o Apêndice K9. Enquadram-se as 

estratégias no âmbito das cinco tipologias referidas nos Caps. 4 e 6 considerando, no entanto, 

que as áreas se interrelacionam. 

 Nas exposições permanentes, as estratégias de quebra de rotina podem ser 

materializadas em intervenções na própria exposição – “a rotação [de objetos]” (E3), “tiram-

se umas peças e faz-se uma intervenção” (E3). A quebra de rotina poderia também ser 

provocada pela intervenção de artistas contemporâneos na exposição. Estas intervenções por 

vezes não são bem aceites pelos visitantes e colaboradores. No caso duma experiência feita 

por um artista contemporâneo no Museu Romântico, intitulada “Néons Românticos”, alguns 

colaboradores consideraram que trouxe um olhar novo e diferente sobre a exposição, outros 

sugeriram que “as pessoas acharam [a intervenção] desajustada do sítio” (E4)55. A quebra de 

rotina poderia ainda ser promovida por intervenções que alargassem as possibilidades de 

leitura. “Cada obra abre muitas hipóteses, também de relação, se calhar uma exposição 

criativa tem de estar à altura, não pode fechar interpretações, não se pode fechar numa só 

interpretação da obra; permite a autonomia do visitante, ou seja, faz com que o visitante sinta 

que está a participar na exposição que está a ver, não está só a receber. (…) Promove 

perspetivas múltiplas acerca dos objetos” (E9). 

 Os profissionais entrevistados sugerem, também, diversas estratégias imaginativas 

aplicáveis a diferentes tarefas dum museu, para promover a criatividade. Na relação do 

visitante com os objetos, por exemplo, são inúmeras as estratégias imaginativas que poderiam 

promover um encontro criativo. Muitas vezes o próprio contexto do local despoleta a 

                                                 
55 Pode considerar-se que a reação quer de uns, quer de outros, reflete uma reação crítica sobre o lugar e aquilo que lhe diz 
respeito. 
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imaginação. No Museu Romântico, ao percorrer as várias divisões e o jardim, “as pessoas 

gostam de imaginar e passear pelo passado” (E4). Nas próprias visitas orientadas poder-se-ia 

incentivar o visitante a “ir ao passado, eu faço imenso isso, imagine o que seria o carro de 

cavalos nos tempos em que não havia carros nenhuns, como seria…” (E4). Noutros contextos 

poderia haver estratégias mais ativas, como a “história ao vivo”56 mas, nesse caso, há sempre 

o risco de “ser um quadro tão impressivo que, principalmente para um público infantil ou para 

um público pouco informado, acaba por ser uma fatalidade – era assim, foi assim – e tira toda 

a graça à componente da imaginação e da criatividade de cada um, a acabar o quadro 

histórico”(E1). O importante, na história ao vivo, é que não feche a imaginação, não dê 

soluções, mas abra caminhos à curiosidade, potencie o imaginar, conte uma parte sem contar 

tudo. Outra estratégia para potenciar uma relação imaginativa com um objeto poderia ser criar 

uma “contextualização holística” (E5) que provocasse os sentidos e a imaginação. Quer na 

montagem de exposições, quer na comunicação e relação visitante/objeto, a imaginação 

poderia ter um papel fundamental, como veículo da criatividade. As estratégias para gerar 

alternativas no desenho das exposições ou levar o visitante a imaginar e visualizar, são 

simples de implementar por qualquer museu e praticamente sem custos. 

 Dentro das estratégias de análise, uma a que se poderia recorrer mais nas exposições 

seria mostrar o processo que esteve na origem dos trabalhos expostos. Os esboços, fotografias 

e registos escritos convidam o visitante a embarcar numa viagem pelo processo de criação e 

acompanhá-lo. No MNSR existem em reserva vários estudos de composição do “Céfalo e 

Prócris”, de Marques da Silva, exposto na exposição permanente, que poderiam ser expostos 

junto do referido quadro. “Esta série de estudos do Céfalo e Prócris, por exemplo, ajudariam 

seguramente a ver aquela obra (…) que nós nos habituamos a ver sem questionar (…) 

perceber o próprio processo criativo de construção (…) é interessante que as pessoas 

percebam que o artista não chegou ali, tinha aquela ideia, concebeu, e foi sem trabalho. Não, 

(…) o processo de esboço, de esboceto, de ensaio, de hesitação, todas essas coisas, é, de certa 

forma, dessacralizar o objeto de arte, mostrar (…) os processos de construção e as 

dificuldades” (E2). Além dos elementos que convidam a entrar no processo de criação, 

também os textos duma exposição poderiam recorrer a estratégias de análise, para levar o 

visitante a ver em pormenor. “Se houver uma tabela comentada“ (E3), “materiais de 

interpretação em vários suportes” (E5) e “recurso aos textos, tabelas, [que] contextualizam 

uma pintura” (E3) o visitante é dasafiado a ver em detalhe. Os museu poderiam ainda 

                                                 
56 Técnica de recriação histórica que proporciona contacto lúdico com aspetos da vida quotidiana do passado. 
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aprender com outras áreas, descobrir estratégias e formas de trabalhar aplicáveis aos museus. 

Alguns entrevistados referem que poderiam aprender com a comunicação dos festivais e, na 

investigação, referem ter “muito a aprender com as gentes das ciências (…), da investigação 

aplicada” (E1). Muitas vezes a criatividade surge deste olhar atento para fora da área de 

atuação. Ao perceber como a visibilidade e aplicabilidade da investigação é importante no 

contexto científico, o MNSR tem procurado aplicá-la à investigação no museu. “Nós fizemos 

uma coisa que está a dar imenso resultado, que é fazer uma parceria com a gente que faz 

investigação sobre as nossas coleções. (…) Estamos com uma sala especialmente dedicada ao 

resultado da investigação. Isso é uma coisa que ainda não vi fazer em mais museu nenhum e 

acho que é muito importante, dá visibilidade, (…) o único contributo que lhes podemos 

prestar é dar conta pública, deixá-los, no museu, ter o seu trabalho exposto” (E1). 

 Relativamente às estratégias de procura, elas são importantes num museu, nas 

exposições e programas, para o visitante se relacionar e encontrar na exposição, sentir-se 

confortável mas, simultaneamente, incentivado a sair da zona de conforto, partindo do 

conhecido para o desconhecido. Depois do visitante se situar, pode viajar para o passado e 

futuro, afastando-se mais ou menos da zona de conforto e do conhecido, sem se perder. Num 

museu de ambientes, o visitante poderia fazer essas viagens no tempo, a partir das coleções. 

“Nós debruçamo-nos sobre uma época, o séc. XIX, mas no séc. XIX podemos ir à antiguidade 

clássica, que nela se inspira, e podemos ir até aos nossos dias e para o futuro, e estes 

pensamentos diacrónicos para mim é que têm sentido. Não é pensar no momento, no séc. 

XIX, era assim que se fazia” (E5), é partir desse tempo e lugar para “outros tempos e 

lugares”. Também num museu de história natural, os objetos convidam a movimentos 

diacrónicos para o passado e futuro. “A partir daquela exposição, daqueles animais, tentar 

explicar às pessoas porque é que aqueles animais são importantes atualmente (…) já se entra 

com os conceitos atuais, com os conhecimentos que há agora e que não havia no séc. XIX 

(E11). É necessário o visitante situar-se no contexto expositivo, descobrir eu estou aqui e, 

para tal, é necessário o contexto expositivo “deixar esse espaço aberto, [esse] clima de 

liberdade”(E1). Além da contextualização, seria importante introduzir no discurso expositivo 

referências a interesses dos públicos, “ter aquilo que as pessoas gostam, quer dizer, as pessoas 

vão ver um pôr-do-sol por alguma coisa, e por isso também querem ver o equivalente de um 

pôr-do-sol no museu” (E10). O que é o equivalente a um pôr-do-sol no museu? Algo que 

capte a atenção e simultaneamente mova, emocione, incentive o imaginário?  
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 Quando se trata de exposições em torno de uma personalidade, uma forma de levar o 

visitante a situar-se poderia ser integrar o contexto social, familiar e quotidiano dessa 

personalidade na exposição, pelo encontro/confronto da sua história com a história da 

personalidade em causa. Tratando-se de um artista, seria relevante integrar os “contextos em 

que ele viveu, o conhecimento doutros autores e de informação complementar (…) ter na 

exposição, com as novas tecnologias (…) os materiais, suportes, molduras, o próprio espaço 

onde trabalhava” (E2). Também nas visitas e atividades orientadas seria importante recorrer a 

estratégias para o visitante situar-se e, a partir daí, seguir o seu caminho. “Chega um grupo, eu 

tenho de entrar dentro deles (…) ver o que é que eles estão à espera (…) tem de haver espaço 

para surpresa” (E4). Seria importante ligar o que se vê e descobre e o que os visitantes trazem 

consigo, “fazer sempre a ponte entre o passado e o presente” (E4). 

 Por fim, na gestão dos recursos humanos seria importante partir do Eu de cada um, dos 

seus gostos pessoais, para motivar, “há coisas que as pessoas gostam de fazer, e isso acho que 

é fundamental conseguir, conseguimos por exemplo que pessoas que estavam nos serviços 

administrativos e odiavam o que estavam a fazer, estão a montar exposições, felizes” (E1). 

Alguns profissionais referem estratégias de desenvolvimento e reestruturação e comentam que 

gostariam de reestruturar a exposição do museu onde trabalham, “conceber uma nova 

organização para os objetos expostos” (E2), “recriar o discurso [porque] a densidade de peças 

é [tão] grande” (E12) ou “mudar o circuito”, para ser “ mais fácil contar uma história” (E6). 

Falam da vontade de partir das coleções, reestruturá-las em diferentes combinações temáticas, 

“agarrar um tema que agregue” (E8). Sugerem a introdução de novas peças no percurso 

permanente, com periodicidade regular, convidando a reestruturar o olhar sobre esse percurso. 

“Uma coisa que estamos a trabalhar e que me parece que pode ser muito interessante é 

relacionar, trazer peças (…) esta chama aquela, trazê-las para ao pé, para perto, de seis em 

seis meses, fazer rotação, criar diálogos, não só [peças] da mesma categoria, mas com peças 

que possam ter que ver com objetos” (E1). Efetivamente um conjunto de objetos expostos 

pode ser um ponto de partida para muitas histórias. Linda Norris conta como a impressionou 

na Mark Twain House, em Hartford, perceber que Twain contava uma história diferente à sua 

filha, cada noite, recorrendo aos objetos pousados sobre a lareira. “Alguns objetos, alguma 

ordem, mas uma história diferente todas as noites” (Norris & Tisdale, 2014, p. 188). 

 Poderiam também realizar-se exibições temporárias em determinados contextos, criando 

diálogos entre áreas distintas, desafiando a uma reestruturação do modo de ver. Intervenções 
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artísticas em contextos de exposições científicas, que dialoguem com elas “(…) é apenas um 

de muitos dos diálogos que são possíveis entre a arte e a ciência” (E10). 

 Mesmo sem alterações estruturais, seria possível promover a criatividade juntando 

pessoas de equipas distintas em torno de um projeto ou problema. “Nós adotamos cá uma 

metodologia que nos parece estar a dar os seus frutos, claro que ainda é muito prematura, mas 

que se prende com o envolvimento de equipas, de pessoas de várias equipas (…) para, perante 

um problema concreto, perguntar como é que acha que se poderia resolver, fizemos uma 

primeira sessão ainda em outubro, correu muito bem, vamos repetir este ano” (E7). 

 Na programação, uma estratégia de reestruturação possível seria a “criação de percursos 

temáticos” (E4) que reestruturassem as peças em torno de um tema, podendo partir da coleção 

e integrar peças e lugares fora do museu (E11). 

 As estratégias de reestruturação ajudam a olhar uma exposição, problema ou programa, 

dissecá-lo e remontar as partes de outra forma. “As respostas criativas a problemas 

normalmente vêm do reenquadrar o problema, do vê-lo através de novos olhos” (Norris & 

Tisdale, 2014, p. 101). Este exercício abre postas à criatividade e a novas soluções. Qualquer 

pessoa se pode treinar a dividir um problema, programa ou projeto nas suas componentes e 

remontar as partes. Os profissionais sugerem estas e outras estratégias para tornar os museus 

mais criativos. Que projetos têm para os museus onde trabalham se tornarem mais criativos? 

8.3.3. Projetar um Sistema Criativo 

 Que projeções fazem os profissionais para que os museus onde trabalham se tornem 

mais criativos no futuro, nomeadamente em termos expositivos? Esta questão foi discutida 

com os entrevistados, que sugeriram intervenções na exposição permanente e nas temporárias. 

Algumas sugestões têm a ver com o processo do pensar uma exposição. A “formação de uma 

equipa interdisciplinar” (E5) seria fundamental para repensar a exposição permanente, assim 

como o envolvimento “da comunidade na conceção e produção da exposição” (E5). É 

sugerido o “estudo da coleção” (E4) como forma de abrir perspetivas sobre a mesma: “o 

estudo da gravura ou móvel de assento poderia abrir perspetivas novas sobre a coleção em 

exposição” (E4). Envolver uma equipa interdisciplinar, dar voz à comunidade ou olhar para a 

coleção a partir de perspetivas diferentes são propostas para potenciar a criatividade no 

processo de pensar uma exposição. 

 Para tornar a exposição permanente mais criativa seria importante trabalhar a 

“contextualização inicial” (E3) e tornar o “espaço mais confortável” (E1). O próprio desenho 

da exposição e forma como as peças se articulam pode ser alterado para promover a 



Cap. 8 CRIATIVIDADE NO MUSEU – REPRESENTAÇÕES DOS PROFISSIONAIS 

211 
 

criatividade, através da “alteração do circuito museológico” (E6), da “alteração da exposição 

permanente” (E3) ou do “relacionamento de peças no mesmo espaço com rotação regular” 

(E1). Há estratégias que podem ajudar o visitante a contextualizar-se, sentir-se confortável e 

construir ligações na exposição. São também sugeridas intervenções em determinadas áreas 

da exposição, por exemplo, “apresentações temporárias alargadas de um determinado autor” 

(E2), “criação de percursos temáticos” (E4), exibição de “estudos preparatórios para uma 

obra” (E2) ou mostra dos “processos de construção e dificuldades na concepção” (E2). Estas 

sugestões de intervenção adicionariam narrativas à exposição, convidariam o visitante a 

percorrer uma história e, por vezes, imaginar partes dessa história. 

 No caso de um museu ainda em construção – a Galeria da Biodiversidade, que integrará 

o Museu de História Natural da UP – há a preocupação de “estimular muito que todas as 

pessoas ao virem ao museu venham, mas também venham participar nas atividades (…) não 

só que as pessoas contemplem, mas participem” (E10). O objetivo é “pôr isto em tempo real 

e, portanto, as pessoas vão estar a participar e vão estar a ver imediatamente o resultado da 

sua participação e vão-se sentir muito mais envolvidas” (E10). 

 Alguns entrevistados gostariam de fazer intervenções de fundo, “traçar um programa 

global da exposição que passe pela interatividade, participação, interpretação do tema a partir 

de diferentes perspetivas: arte, história, música, sociologia, por exemplo, através de 

conferências, textos, diálogos, conversas, concertos, instalações, tudo o que provoque o 

envolvimento e a construção da experiência museal” (E5). Sugerem a introdução de “textos” 

(E3, E9), com “vários niveis de informação, incluíndo a possibilidade do visitante incluir 

informação que conheça ou questões que considere importantes” (E1). Destaca-se a 

possibilidade do V/P poder participar na construção dos conteúdos textuais duma exposição. 

 A “criação de mais programas paralelos” (E7), de uma “melhor relação com o público 

nas galerias do museu” (E9) ou o “repensar das visitas e oficinas” (E9) poderia também tornar 

mais criativas as exposições que já existem. 

 Uma questão relevante é que as sugestões dos profissionais para tornar as exposições 

mais criativas parecem coincidir com as estratégias referidas para promover a criatividade. 

Outro ponto a destacar é a possibilidade de repensar as exposições, nomeadamente 

permanentes, tornando-as mais criativas, com intervenções no que existe: reorganização das 

partes, criação de diálogos entre peças normalmente separadas, participação das comunidades 

na construção de textos ou criação de percursos temáticos são intervenções de baixo custo, 

possíveis em qualquer exposição permanente, sem obrigar a reformular a fundo a mesma. 
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 Uma outra questão que emergiu das entrevistas é a seguinte: será que a segmentação do 

conhecimento em áreas de especialização cada vez mais afuniladas a que se assistiu ao longo 

do séc. XX e que os museus refletem nas suas coleções, trouxe constrangimentos ao 

pensamento criativo? Umberto Eco questiona o museu moderno, muito bem organizado, 

subdividido em épocas, géneros, estilos, onde “quem quiser ver tudo, não vê nada, limita-se a 

olhar, não memoriza nada” (Eco, 2014, p. 28- 29). A criatividade precisa de diversidade para 

potenciar relações novas e surpreendentes (Adair, 2007, p. 23-24). Se num gabinete de 

curiosidades a diversidade dos objetos despoleta, quase por si, o pensamento criativo e a 

curiosidade, num museu muito especializado, talvez seja mais difícil despoletar relações 

novas, levantar vozes dissonantes, criar relações de contraste. Talvez num gabinete de 

curiosidades as relações criadas pelo visitante se multipliquem sem grande necessidade de 

“provocações” e, num museu especializado, as “provocações” sejam mais necessárias para 

questionar o visitante. Poderão os elementos de mediação constituir essas provocações?  

 Uma última questão de relevo é que, teoricamente, os profissionais mostram abertura e 

vontade em que os museus onde trabalham se tornem mais criativos, adiantando sugestões 

concretas de como o fazer. Torna-se necessário, no entanto, perceber se essas sugestões são 

ou não transformadas em práticas e, se não o são, o que é que o impede de ser. 

8.4. EXPOSIÇÕES CRIATIVAS – REPRESENTAÇÕES E REALIDADES 

 Retoma-se aqui uma questão aflorada ao longo deste capítulo: será que as 

representações dos entrevistados sobre exposições criativas correspondem às exposições com 

que trabalham, no dia a dia? Será que os espaços expositivos dos museus em estudo 

correspondem às representações de exposições criativas dos seus profissionais? Para saber se 

uma exposição dá “vontade de querer pensar, ver, refletir” (E5), é necessário questionar o 

visitante, mas existem características das exposições criativas, sugeridas pelos entrevistados 

(Tabela 13, p. 213), que podem ser verificadas, analisando as exposições em si – se são 

interativas, holísticas, ou proporcionam oportunidades de participar, por exemplo. Pretende-se 

verificar no campo as consonâncias e dissonâncias entre as representações dos profissionais e 

as exposições com que estes trabalham. Propõe-se, por isso, verificar se os elementos 

referenciados pelos entrevistados como contribuíndo para uma exposição ser criativa 
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(Apêndice K11) estão presentes nos museus onde trabalham57. Construiu-se um instrumento 

para o verificar (Apêndice L1) e tecem-se algumas considerações, com base no mesmo. 

 

Uma exposição criativa …

Integra contextualização inicial 

Oferece programação paralela 

É interativa, possibilita experiência e interação 

É holística, incentiva ligações com todos os saberes 

Integra vários materiais e suportes de interpretação 

Disponibiliza vários níveis de informação 

Convida à participação da comunidade e de comunidades específicas na produção 

Integra estímulos à participação/ possibilidade do visitante incluir, acrescentar informação 

Relaciona objetos de forma a criar surpresas e questionar 

Cria relações com passado/ com futuro 

Mostra estudos preparatórios, processos, processo de construção 

Disponibiliza percursos temáticos dentro do todo 

Apresenta uma abordagem em profundidade de temas concretos 

Promove a autonomia do visitante 

Promove perspetivas múltiplas, diferentes olhares / mostra mesma coisa de maneiras diferentes 

Proporciona experiência estética – belo, bonito 

Tabela 13 – Características de uma Exposição Criativa 

Síntese das características sugeridas pelos profissionais entrevistados. 2015© Inês Ferreira 

 Os profissionais referem a importância da contextualização para o visitante se situar 

num museu ou exposição e, a partir daí, traçar o seu percurso pessoal. No MACS os textos de 

parede e roteiros contextualizam cada exposição. No MRQM o visitante encontra uma 

contextualização do museu e do edifício no átrio, na folha de sala, mas considera-se que faz 

falta um texto de boas vindas visível que cumpra esse papel de acolher e situar. No MNSR o 

único texto que contextualiza, na receção, está disponível num flyer. Na exposição, no piso 1, 

o contexto é apresentado num texto, antes de se entrar na exposição, que apresenta o percurso 

de todas as salas do primeiro piso. Poderia funcionar melhor se o visitante fosse acedendo, 

caso quisesse, a informação contextual, em paralelo com a visualização das obras. No Piso 2, 

referente às Artes Decorativas, não existe contextualização. Em qualquer museu a 

                                                 
57 Uma vez que o Museu de História Natural se encontrava fechado, em processo de remodelação do discurso expositivo, não 
foi possível realizar a observação nesse museu. 
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contextualização poderia integrar, como referem os profissionais, maior diversidade de 

recursos – textos, fotografias, desenhos, citações, imagens gráficas, por exemplo. 

 Os profissionais referem também a importância de uma programação paralela para 

trazer olhares e leituras diferentes sobre cada exposição e possibilitar abordagens distintas. No 

caso do MACS, as exposições temporárias são acompanhadas por uma programação paralela. 

No MRQM e no MNSR, o facto das exposições serem permanentes parece dificultar a criação 

de uma programação paralela que abra diferentes olhares sobre a exposição. Quando uma 

exposição tem um princípio e um fim temporal, é mais usual preparar uma programação 

paralela, que a acompanhe no tempo. Quando se mantém por vários anos, torna-se mais 

complicado, mas é possível e tem também algumas vantagens. As exposições permanentes 

permitem desenvolver uma programação a longo prazo, incluíndo estratégias de avaliação e 

estudos de públicos dessas programação. Como dizia um entrevistado, nas permanentes a 

criatividade pode estar mais presente no pós. O MNSR tem feito algumas experiências, no 

âmbito do Dia Internacional dos Museu, de intervenções no contexto da exposição 

permanente. O MRQM tem também feito algumas experiências, nomeadamente de ciclos de 

programação musical relacionados com o romantismo e de intervenções de artistas 

contemporâneos na exposição permanente, criando diálogos e confrontos. 

 Os profissionais sugerem que uma exposição criativa deve oferecer diferentes suportes e 

níveis de informação, para diferentes públicos, promovendo a sua autonomia. O MACS, além 

do roteiro de cada exposição, disponibiliza folhas de atividades para famílias e crianças, uma 

aplicação informática (app) que dá a conhecer a fundação e materiais descarregados online. 

Tem havido nos últimos anos a preocupação de alargar a tipologia de suportes interpretativos, 

para proporcionar visitas distintas. Criaram ainda a figura de facilitador58, ao qual o visitante 

se pode dirigir nas exposições, para pedir apoio. O MNSR disponibiliza, há mais de uma 

década, percursos e materiais interpretativos para famílias e crianças, também disponíveis 

online, para descarregar. A nível do visitante individual, o material existente são as folhas de 

sala, só em algumas salas. O MRQM disponibiliza folhas de sala e audioguias. Para um 

público mais novo não existe nenhum material, para uma visita livre. 

 Os profissionais consideram que uma exposição criativa deve possibilitar experiências 

de interação, experimentação e holísticas, em que entrem os diferentes sentidos, que 

relacionem diferentes saberes e conhecimentos. Em nenhum dos museus abordados existem 

possibilidades de interação integradas no contexto expositivo ou incentivos a experimentar a 

                                                 
58 O facilitador está, no espaço expositivo, identificado por um crachá que diz Pergunte-me/ Ask me. 
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exposição de forma holística. Em Serralves a possibilidade do visitante interagir com as obras 

expostas, numa exposição como a do artista Cildo Meireles que decorreu há uns anos atrás59, 

deve-se exclusivamente à proposta do artista e não a uma estratégia de programação. 

 Os profissionais consideram que uma exposição criativa deve abrir-se à participação da 

comunidade, seja no processo de conceção, consultando e convidando determinadas 

comunidades à participação, seja integrando estímulos à participação no contexto, por 

exemplo, adicionando informação, de forma colaborativa. Nenhuma exposição patente nos 

museus em causa durante o período em que decorreu a observação – maio de 2015 – incluiu a 

participação colaborativa no processo de conceção nem integra possibilidades de participação 

colaborativa no espaço da exposição. 

 Os profissionais falam da importância de, nas exposições criativas, potenciar relações 

entre peças, umas com as outras, comparar, relacionar, criando surpresas, questionamentos, 

quebrando padrões. Nos museus analisados as peças estão normalmente organizadas de forma 

muito sistematizada, sem reforçar possibilidades de contrastes, comparações, surpresas. Em 

Serralves as surpresas existentes derivam mais do desenho da exposição do que de uma 

estratégia de programação e os textos normalmente não exploram o potencial comparativo 

entre obras concretas. No MRQM os objetos estão enquadrados no seu ambiente, sem grandes 

surpresas. O recurso a comparações entre artefactos é muito pontual. Por exemplo, o texto de 

sala do átrio compara a cadeirinha aí exposta com a liteira. A liteira, no entanto, não está 

exposta nem representada numa imagem, pelo que se torna difícil para o visitante recorrer à 

imaginação para acompanhar a comparação. No Oratório o texto de sala compara este espaço 

recriado com o original, representado numa gravura exposta. Neste caso a comparação resulta 

porque o visitante está perante os dois elementos comparados e pode acompanhar a descrição 

e imaginar. No MNSR as peças estão organizadas por época, tema, material e, por vezes, faz 

falta uma peça fora do sítio, que corte com o padrão e, dessa forma, surpreenda o visitante. Há 

dois pontos da exposição de pintura onde, de uma forma ténue, o confronto/ comparação e a 

surpresa são suscitados. O confronto acontece, de alguma forma, na sala de pintura da década 

de 40, 50 do séc. XX onde, temporariamente, foram expostas 6 obras de Jorge Oliveira, 

“proporcionando o encontro da obra de Jorge Oliveira com a de outros artistas seus 

contemporâneos e alargando assim a visão que nessa zona da exposição se propõe, sobre a 

arte portuguesa nas décadas de 40 e 50 do séc. XX”60. Considera-se ainda que, na sala onde 

                                                 
59 http://www.serralves.pt/pt/actividades/cildo-meireles/?menu=249 
60Extrato do texto de José Luís Porfírio que acompanha esta intervenção, na referida sala. 



Criatividade nos Museus – Espaços Entre e Elementos de Mediação 

216 
 

está exposta a obra Cèfalo e Prócris, de Marques de Oliveira, o visitante é surpreendido ao 

entrar na sala e ver, num primeiro momento, um detalhe dessa grande pintura por uma fresta 

vertical, criada pelo cruzamento dos painéis expositivos colocados no centro da sala. Antes de 

se confrontar com o todo, o visitante vislumbra um pormenor, que o convida a um olhar mais 

de perto, a ir ver a totalidade da obra. Este percurso do pormenor para a totalidade é muito 

distinto do percurso oferecido na maioria das salas em que o visitante, ao entrar, vê de 

imediato a totalidade das obras expostas. A surpresa daquele pormenor desafia a ver o todo. 

 Uma exposição criativa, segundo alguns profissionais, potencia relações e comparações 

com questões da vida, do mundo, e da atualidade. Nas exposições patentes nos museus em 

causa, essas comparações e ligações aos tempos de hoje são pouco explícitas. Só 

pontualmente se encontra alguma referência, por exemplo, no MRQM, na sala romântica, 

onde está exposto um móvel de assento pouco confortável e existe na folha de sala uma 

comparação entre este mobiliário e o mobiliário moderno, a nível de conforto. Também no 

quarto de senhora, nesse museum, é feita uma comparação explícita entre as malas de viagem 

expostas e as de hoje, mais leves e cómodas. Um dos valores neste tipo de ligações aos 

tempos e modo de viver de hoje é que a maioria dos visitantes, independentemente da idade, 

perfil, interesses, é desafiado a trazer a sua experiência para a visita. 

 Outra questão que os profissionais consideram importante para uma exposição potenciar 

a criatividade é que esta apresente os processos que conduziram aos produtos finais expostos 

– objetos, imagens ou textos que mostrem o processo de construção, os sucessos e falhanços 

do percurso, as tentativas e dúvidas, as mudanças de caminho. Esta aproximação poderia 

desafiar o visitante a acompanhar um percurso e, ao acompanhá-lo, ganhar um entendimento 

mais crítico e aprofundado da obra final. São, no entanto, raras as situações em que o processo 

é mostrado e discutido. No MNSR as vitrinas que expõem algumas ferramentas de trabalho de 

Soares dos Reis, assim como pequenas figuras que representam momentos do processo de 

construção de uma mesma escultura, poderiam indiciar uma abordagem ao processo criativo. 

Seria no entanto necessário, a nível textual ou gráfico, que esta ligação entre esboços, 

ferramentas e processos do escultor fosse explicitada. 

 No Oratório do MRQM existe um relato em primeira pessoa sobre como é que o rei 

rezava naquele lugar. Essa descrição existe quase como “nota de rodapé” de um texto, com 

pouco destaque. É, no entanto, um extrato que ajuda o visitante a recorrer à imaginação para 

visualizar a situação, acompanhar o processo de oração do rei, imaginar-se lá. 
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 Alguns profissionais sugerem que, quando dentro do todo de uma exposição, existem 

percursos temáticos e a possibilidade de abordar em profundidade algum tema concreto, isso 

potencia a que a exposição seja criativa. Os desdobráveis do MNSR para famílias e crianças 

fazem uma abordagem temática, selecionando uma série de objetos que constam da exposição 

e, de alguma forma “contam uma história”. Na exposição deste museu há a possibilidade de 

aprofundar um tema concreto, que se destaca até pela área expositiva que lhe é reservada – 

Galeria dedicada à obra de Soares dos Reis – no entanto a nível de contéudos esse 

aprofundamento não existe e por isso o visitante não entra em detalhe no tema. No MRQM há 

também alguns ambientes, como o quarto de criança e o gabinete de curiosidades que, pela 

panóplia de elementos que integram, poderiam convidar a um aprofundar da temática do 

colecionismo ou da vida das crianças no romantismo. Não existem no entanto conteúdos 

disponíveis que desafiem a essa imersão em profundidade num tema. 

 Por fim, os profissionais consideram que uma exposição criativa promove diferentes 

olhares e integra perspetivas múltiplas. Raramente, nas exposições dos museus analisados, se 

deteta a presença de diferentes olhares e perspetivas. No MNSR só em alguns dos 

desdobráveis para crianças se desafia a ver a mesma obra pelos olhos de diferentes pessoas. 

No MRQM, nos aposentos do rei, de forma muito subtil, pode“ouvir-se” a voz do padre 

confessor do rei e do médico que o acompanhou. No MACS, no roteiro da exposição Pode um 

Museu ser um Jardim?, encontram-se textos muito distintos – poemas, textos descritivos, 

textos de artistas – que convidam a ler a exposição por diversas perspetivas. Quando, num 

museu se ouvem diferentes vozes, por vezes contraditórias, essa abordagem permite entrar na 

complexidade, desenvolver o sentido crítico e criar um conhecimento aprofundado, 

permitindo percecionar o museu como espaço fórum, de debate e reflexão.  

 Embora nas exposições analisadas existam sinais de abertura à criatividade – por vezes 

tímidos, é certo – diversas características apontadas pelos entrevistados como marcas de uma 

exposição criativa são praticamente inexistentes nas exposições analisadas – a possibilidade 

de participar de forma colaborativa, de interagir, de ver por diferentes perspetivas e de ser 

confrontado com relações explícitas com a contemporaneidade, por exemplo. Esta análise 

comprova que há vontade dos profissionais em abrirem-se à criatividade, há ideias concretas 

sobre o que isso implica, mas há uma dissonância entre as representações dos profissionais e a 

realidade das exposições com que trabalham. 
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8.5. IDEIAS PARA UM MUSEU CRIATIVO 

 Qualquer sistema tem de criar, para se auto-organizar e desenvolver (Binning, 1996). 

Um museu precisa de criar para se desenvolver e adaptar à mudança. A criatividade num 

museu acontece em áreas como a gestão e liderança, a programação, comunicação ou as 

próprias coleções. “Pode trabalhar-se a criatividade em todas as áreas” (E7) e “todas as áreas 

se inter-influenciam” (E8). Com base na perspetiva sistémica da criatividade considera-se que 

um foco de criatividade influencia outras áreas. “Ser criativo na comunicação, isso vai com 

certeza influenciar a qualidade do serviço educativo e vai permitir que, na montagem da 

exposição, sejam exploradas outras coisas” (E12). Da análise de conteúdos das entrevistas aos 

profissionais apreende-se que o funcionamento do museu como sistema está presente nos seus 

discursos. “Sem dúvida que a criatividade se inter-influencia de umas áreas para as outras” 

(E7). Dessa análise emergem diferentes ideia e, mais do que as comparar, pretende-se colocá-

las em diálogo, como testemunho da riqueza e potencial do museu, enquanto sistema criativo. 

Estas ideias não competem umas com as outras, antes se completam e podem coexistir. 

 Uma primeira ideia é de que o museu é um lugar “onde se resolvem problemas, sem 

estereótipos, não se pega em fórmulas para fazer igual” (E1). Sendo cada museu único no 

mundo, nas coleções e abordagens que faz, procura resposta aos seus problemas também de 

uma forma única. Uma segunda ideia que emerge, talvez a mais presente no discurso dos 

entrevistados, é de que o museu, enquanto sistema, pode dar a visão de cada objeto por várias 

perspetivas que se cruzam e permitem construir “à volta de uma peça, diferentes perspetivas” 

(E2). Nesse museu como rizoma, todas as áreas se interrelacionam, “tudo o que mexe num 

sítio tem, imediatamente, influências, a maneira como se trata um destes assuntos tem 

imediatamente influência em toda a organização” (E1). “Não há possibilidade de se fazerem 

coisas completamente estanques (…) embora haja depois pessoas com certas características 

que se conseguem isolar” (E1).“Em todas as áreas (dum museu) se pode trabalhar de forma 

criativa” (E12), mas “há uma inter-influência sempre, constante” (E2), as “áreas influenciam-

se” (E3). A influência num sistema é sempre dinâmica, ou seja, não funciona como uma pedra 

atirada ao charco que, de forma continuada, lógica e unilateral vai espalhando a sua influência 

do centro para fora. Funciona antes como um rizoma em que os movimentos têm ecos no 

todo, para os vários lados. “Isto está sempre em ação, não é uma coisa que acontece primeiro 

e outra acontece depois, a programação deverá ser o resultado de um bom trabalho em equipa 

e o bom trabalho em equipa é perceber quais são as necessidades que o museu tem e fazer 
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uma programação o mais adequada possível. (…) A gestão da coleção é uma coisa que 

acontece a par, a investigação também” (E2). Nesta visão do museu enquanto sistema 

rizomático ramificam histórias a partir do cruzamento de memórias, ideias, conceitos. “Uma 

história é sempre um ponto de vista. (…) A história tem a ver com a memória, com a memória 

social, com a memória da comunidade, (…) não tem tanto a ver com o passado mas com o 

nosso comportamento no presente que, de certa forma, nós desenhamos as nossas memórias e 

damos um sentido à memória e à história. [A memória] é muito seletiva e tem muito a ver 

com aquilo que nós necessitamos, também, para o presente. Portanto, numa coleção, a história 

das obras, a história da coleção, eu acho que ela também deve ser trabalhada e pode ser 

trabalhada com esta consciência de pensar o significado, também, no presente. E aí já não 

estamos a pensar numa história de uma coleção, estamos a pensar numa coleção que veicula 

uma história, uma história de arte, uma história social, uma história da obra, mas podemos, 

por exemplo, se pensarmos numa obra, como quase um ponto de encontro de várias histórias e 

às vezes escolher aquela que sentimos, quase que de forma pragmática, mas não fechada (…) 

é mais pertinente e abre mais caminhos” (E9). Essa visão do museu como encruzilhada de 

várias histórias corresponde ao museu rizomático. 

 Uma outra ideia que emerge e que se interrelaciona com as anteriormente analisadas é 

de que “todas [as áreas de um museu] têm essa capacidade [de influenciar], todas têm essa 

capacidade e potencialidade (…), o seu poder e capacidade de influenciar os outros, (…) uma 

coisa mais fluida e líquida, em que, conforme o movimento, não é uma coisa estática, 

estagnada, numa coisa líquida que vai, imaginemos, conforme as ondas, elas [as partes] vão-

se movendo, há alturas que poderá ser a programação [a área central], há alturas em que pode 

ser esse input dado por uma parceria e um mecenas, há outras em que pode ser um estudo que 

despoleta, por exemplo, para o serviço educativo uma área mais criativa para ser explorada, 

acho que todos elas vão tendo o seu papel, nesse processo, acho uma coisa mais fluida” (E5). 

“As questões das metodologias líquidas, portanto, e eu concordo com elas, não estar 

estagnado, não estar com fronteiras tão limitadas, eu concordo em absoluto e por isso é que eu 

acho que, até, de certa forma, não sei se a liderança faz sentido, não é? Porque, se todos 

tiverem nessa mesma onda isto vai fluir, o papel da liderança se calhar é ajudar a fluir, pode 

ser, pôr isto a fluir” (E5). No museu líquido não há fronteiras entre as partes, que mergulham 

umas nas outras, há uma fluidez continua, um movimento e dinâmica continuados. 

 Se a maior parte dos entrevistados considerou que no museu todas as partes se 

interrelacionam e não há um centro, alguns, no entanto, consideraram haver uma área central. 
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Para uns essa área central é a liderança criativa. Não há um centro, mas “claro que a liderança 

e a coordenação é central a isso tudo, não tenho dúvida nenhuma” (E1). “A liderança e 

coordenação, havendo liderança [criativa], “tem mais força, a criatividade” (E5). Para um 

museu ser criativo, “tem de ter um bom líder”, uma boa liderança é “o centro, sim, porque 

sem uma boa liderança não se consegue, tem de haver uma pessoa que saiba exatamente o que 

estamos a fazer, senão, estas coisas não se interligam” (E8). Isto “não significa que deverá ser 

assim [haver uma liderança forte, central], mas para os quadros traçados institucionais que os 

museus têm, se calhar será mais fácil começar por aqui (…) uma coordenação e liderança 

poderá e deverá incentivar a proximidade entre os sectores” (E5). Para outros, a área central 

para um museu, enquanto sistema, é a comunicação. “Muitos dos problemas que nós temos 

hoje em dia até na nossa vida pública é mesmo a falta de comunicação” (E12). Para alguns, a 

liderança e comunicação criativa andam lado a lado. “Se houver uma liderança criativa e 

comunicação, tudo o resto pode funcionar muito melhor, não é? A comunicação é 

fundamental, não havendo comunicação, mesmo que haja uma ótima liderança e muita 

criatividade, vai tudo por água abaixo” (E6). Para outros ainda, é o estudo a área central, “se 

eu não souber nada sobre a coleção, dificilmente eu vou ter uma boa programação (…), para 

ter ideias, para ter imaginação, o estudo é fundamental” (E4). O estudo pode influenciar todas 

as outras áreas a serem criativas (…) o centro tem de ser sempre o estudo” (E4). 

 Mais do que selecionar uma ideia de museu criativo, interessou aqui colocar em diálogo 

estas várias ideias sobre o museu enquanto sistema criativo enunciadas pelos entrevistados 

para, mais à frente, confrontá-los com alguns modelos teóricos existentes. 

8.6. PONTOS-CHAVE E PONTES DE CONTINUIDADE 

 Neste capítulo discutiram-se as representações institucionais sobre criatividade dos 

profissionais de quatro museus do Porto. Entrevistaram-se esses profissionais sobre o que é a 

criatividade num museu, em que contextos pode ser trabalhada e que estratégias podem ser 

usadas para a potenciar. Da análise de conteúdos emerge a constatação de que a criatividade 

num museu tem potencial de desenvolvimento. Sobressai a ideia de haver muitas formas de 

isso acontecer, nomeadamente no contexto expositivo, sem necessidade de alterações de raíz 

nem de investimentos elevados nas exposições. Por fim, ressalta a noção de que um museu 

pode ser criativo enquanto sistema. Se este capítulo foca a criatividade a partir do ponto de 

vista dos profissionais, o próximo aborda-a a partir do ponto de vista dos visitantes. 
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9.1. PONTOS DE PARTIDA PARA A INVESTIGAÇÃO 

 A questão de investigação a que se procura responder neste capítulo relaciona-se com o 

que se passa num museu, no espaço entre o visitante adulto e o objeto61. Se esse é um espaço 

criativo, como a investigação teórica indicia, como é que a criatividade se desenvolve nesse 

encontro, no qual entra em ação “tudo o que uma pessoa traz para a situação de 

aprendizagem” (Dierking, 2002, p. 5)? 

 Mesmo num tempo em que o espetáculo e experiência de interatividade ganham 

centralidade, o que faz da visita ao museu uma experiência única é o encontro com objetos. 

Eles “são o ponto de partida, não o fim, de uma experiência de visita a um museu, porque 

estimulam através do pensamento e da reflexão” (Paris & Hapgood, 2002, p. 44). É necessário 

perceber o que se passa nessa relação visitante/ objeto para, a partir daí, pensar a mediação. 

Como é despoletada a criatividade, nesse encontro? Só a partir daí se pode discutir se a 

mediação pode aprofundar a relação e desenvolver o seu potencial criativo.  

 Quando um adulto visita um museu, a sua atividade psicológica e mental é secreta, o 

museu não a conhece (Dufresne-Tassé, Lepage, Sauvé, Banna, & Welzi-Fairchild, 2003, p. 

261). Vários investigadores têm, ao longo das últimas décadas, desenvolvido trabalho sobre o 

processo mental de encontro dos visitantes com objetos nos museus. Csikszentmihalyi e a sua 

equipa (Csikszentmihalvi & Hermanson, 1995) basearam-se no que fica na memória, após a 

experiência intensa de visita a um museu. Colette Dufresne-Tassé e a equipa da Universidade 

de Monreal, por sua vez, procedem à colheita de dados “na intensidade da experiência da 

visita” (Dufresne-Tassé, 2014). Ao longo das útimas décadas esta equipa colhe dados em 

museus, recorrendo a uma adaptação da técnica think aloud (pensar alto), solicitando aos 

visitantes que verbalizem os seus pensamentos sobre obras de arte específicas (Heikkila, 

Jaatinen, Kyllonen, & Tornberg, 2011). O visitante expressa o que pensa, imagina e sente e os 

discursos são gravados ao longo da visita para serem, posteriormente, tratados.  

 Nesta investigação considera-se importante colher os dados “na intensidade da visita”, 

como no trabalho de Dufrèsne-Tassé, e em frente ao objeto de que se fala. Para tal “é 

necessário recorrer a uma técnica que permita entrar nesse espaço secreto, sem constrangir o 

visitante” (Dufresne-Tassé et al., 2003, p. 261). Interessa que a metodologia não crie inibições 

e, conhecendo o contexto museológico do Porto, considera-se que a técnica think aloud 

                                                 
61 Recorre-se ao termo objeto para referir o artefacto, conjunto de artefactos, sala ou exposição com que um visitante se 
relaciona na visita: O objeto desse encontro pode ser um único artefacto ou toda uma exposição. 
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poderia ser inibidora porque obriga a que o investigador permaneça por detrás do visitante, 

gravando o seu discurso. Se, por um lado, a presença do investigador durante a experiência da 

visita pode ser inibidora, por outro receia-se que interfira na componente social da visita, 

quando esta é uma experiência social e não só pessoal. A escrita pessoal, anónima e livre que 

se propõe com o instrumento especificamente criado – mapas de questões (MQ) – parece 

menos intrusiva que a técnica think aloud, mantendo o teor intimista e pessoal conseguido 

com essa técnica. 

 Antes de avançar, importa sublinhar três condicionantes. Primeiro, embora se foque 

neste capítulo o encontro do visitante adulto com os objetos, está-se consciente de que o 

adulto visita o museu por muitas razões, podendo o encontro com os objetos não ser o 

primordial: 

As pessoas vêm aqui pelas razões mais díspares: para relaxar um pouco, para resguardar-se da 
chuva, ou para olhar os quadros, ou talvez para olhar as pessoas a olhar os quadros. É de 
esperar e, inclusivamente, de confiar, que estas obras consigam de algum modo emocionar os 
que, ao sair, vão transportar com eles algo inesperado e imprevisível (Alan Bennet, as cited in 
Pezzini, 2014, p. 43). 

 O segundo aspeto é que neste capítulo se “abre uma janela” sobre uma parte do todo da 

visita, o que, de alguma forma, é uma situação artificial, como se a lente de uma filmagem 

pousasse por breves momentos numa cena concreta e a separasse de todo, do antes e depois.  

O terceiro é que o MQ, instrumento metodológico desenhado para intercetar o processo 

mental de encontro do visitante com o objeto é, ele próprio, um elemento de mediação. 

É com a consciência de que o encontro com o objeto pode não ser o ponto central de uma 

visita; que esse encontro, separado do resto da visita, pode ganhar alguma artificialidade; e 

que o MQ está, efetivamente, a mediar e, por isso, a transformar a visita, que se avança nesta 

pesquisa. Apesar dos condicionantes, considera-se esta metodologia adequada para responder 

à questão em causa: o que acontece no espaço entre o visitante e os objetos do museu? 

9.2. O VISITANTE, O OBJETO EXPOSTO E O ESPAÇO ENTRE 

 Já se apresentou no Cap. 3 o conceito de espaço entre e discutiu-se no Cap. 5 este 

conceito no contexto dos museus. Para reintroduzir de novo, aqui, este conceito, recorre-se a 

uma metáfora. No romance The Lion, The Witch and the Wardrobe, do escritor britânico C. S. 

Lewis, existe um espaço extraordinário –  um guarda-roupa –  que permite a um grupo de 

crianças passar do mundo real para o mundo imaginário de Nárnia. Esse espaço de passagem 

entre dois mundo possibilita enormes descobertas e abre caminho para um novo mundo. 
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Também num museu, o espaço entre o visitante e um objeto é esse espaço entre que permite 

que cada um, tal como no guarda-roupa, faça a passagem do real para o imaginário, do que vê 

para o que sonha, recorda ou imagina, descobrindo novas relações, lugares e conhecimentos. 

Mas para habitar o espaço entre, numa exposição, é preciso entrar na experiência de um 

encontro pessoal, tal como para chegar a Narnia foi preciso que cada uma daquelas crianças 

entrasse no guarda-roupa. É necessário haver interações, cruzamentos, encontros entre aquilo 

que cada um carrega consigo e o que encontra nesse mundo por onde viaja, pois é da 

interação que surge a vibração, a novidade e a transformação. Para perceber esse processo/ 

encontro pessoal considerou-se importante questionar os visitantes acerca do objeto que mais 

lhes tenha captado a atenção. Procurou-se perceber como é que a memória, imaginação, 

conhecimento e experiência de cada um entra neste encontro, quais os obstáculos que 

impedem que a experiência seja mais criativa e que elementos o poderiam facilitar (Apêndices 

P2 e P3). Pretendeu-se saber se este espaço de encontro, por si criativo, de acordo com a 

contextualização teórica atrás apresentada, se pode tornar mais criativo.  

 O que acontece nesse espaço entre o visitante e o objeto? Kavanagh recorda o que Falk 

e Dierking argumentam: que para alguém entender o que se passa no museu, precisa de 

perceber mais das pessoas do que das exposições (Kavanagh, 2000, p. 152). Quando uma 

pessoa visita uma exposição, a experiência tem uma componente social, física, temporal, mas 

também uma pessoal (Falk & Dierking, 1992), diferente da experiência de qualquer outra 

pessoa. Damásio exemplifica que, quando duas pessoas têm uma experiência semelhante de 

olhar simultaneamente uma mesma paisagem, cada uma vive essa experiência de acordo com 

a sua perspetiva individual (Damásio, 2004, p. 347). Também Kavanagh refere que, quando 

as pessoas visitam os museus, 

(…) e vêem as exposições aí construídas, as pessoas trazem as suas memórias, interesses e 
preocupações. Eles têm as suas próprias contas do passado: alguns aprenderam, outros 
experimentaram. Eles também trazem um entendimento instintivo do que é ser humano e com 
isso vem o potencial para a empatia e a capacidade de aprender sobre os outros. Isso também 
facilita a que as pessoas percebam um pouco mais de si próprias e das suas relações 
(Kavanagh, 2000, p. 148). 

 Quando o visitante se relaciona com um objeto, é simultaneamente consigo mesmo que 

se relaciona, pois “pensamos em objetos em relação conosco próprios, com as nossas fantasias 

e memórias” (ibid., p. 100). Os visitantes respondem (ou não) ao que vêem, influenciados 

pelas suas histórias e contextos – pessoal, físico, social e temporal. Os museus são lugares 

onde se fazem conexões e, nesse processo, entram as relações individuais de cada um com o 

seu passado e a capacidade de se ver a si próprio historicamente (Kavanagh, 2000, p. 31). 
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Dufrèsne-Tassé (2014) fala da experiência intensa e de imersão do visitante enquanto 

encontro onde o funcionamento cognitivo, imaginário e afetivo do visitante se cruzam. O 

funcionamento cognitivo leva o visitante a realizar operações mentais como identificar ou 

confirmar. O funcionamento imaginativo leva-o a recorrer à imaginação reprodutiva, para 

recordar uma imagem, ou à imaginação construtiva, para imaginar resultados ou suposições. 

Por fim, o funcionamento afetivo leva o visitante a exprimir afinidades. Quando o visitante 

recorre simultaneamente ao funcionamento cognitivo, imaginário e afetivo, a experiência 

intensa conduz-lo a uma experiência de imersão. 

 Kesner (2006) refere ainda o desfasamento entre o potencial dos trabalhos expostos nos 

museus, que oferecem experiências profundas e permanentes, e os outcomes dos encontros 

dos visitantes com esses trabalhos, muitas vezes superficiais. Kesner justifica esse 

desfasamento pelo facto de muitos museus estarem focados na criação de experiências 

diversas, marginalizando a experiência do objeto. “O museu como lugar de espetáculo de 

massas procura oferecer entretenimento de lazer e recusa-se a entender que o público não é 

uma massa homogénea” (Kesner, 2006, p. 3). Kesner refere ainda que, 

(…) enquanto a experiência é realmente indispensável como um conceito analítico, a sua 
flexibilidade semântica e história do uso fazem dela, ao mesmo tempo, um obstáculo real a 
qualquer discussão sobre encontros com trabalhos artísticos (ibid.). 

 Neste trabalho parte-se da experiência do objeto, podendo outras experiências, 

nomeadamente de mediação, facilitar essa experiência. O que é então a experiência do objeto? 

Alguns autores referem-se ao diálogo entre objeto, artista e observador, no qual entram 

sempre dados referentes aos 3 elementos. Entra a análise do objeto, focada em aspetos 

materiais, iconográficos, estilísticos e históricos. Entra o artista, como autoria por detrás da 

obra e respetiva análise histórico-social, da sua cultura, clientes, figura social, enquanto 

artista. E entra o visitante/ observador com o seu passado, presente e função de contemplar. 

Neste encontro cruzam-se diferentes olhares – experiencial, simbólico, temático, formal, 

material, contextual (Rosef Calaf, Navarro, & Samaniego, 2000, p. 73-75). Referiu-se no Cap. 

5 que, num museu, existem diferentes modos de ver que potenciam a criatividade, que se 

retomam aqui, como referencial. Pode ver-se a partir de diferentes perspetivas, procurando a 

novidade nessas múltiplas perspetivas; pode ver-se em pormenor, indo ao detalhe dos objetos 

e descobrindo que “por detrás da superfície da familiariedade há um maravilhoso mundo 

novo” (Adair, 2007, p.18); pode ver-se com a imaginação, viajando por memórias ou 

vivências pessoais, ou recorrendo a ela para visualizar lugares reais ou imaginados, encontros, 
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conversas ou personagens; pode ver-se por partes, analisando e criando relações entre partes, 

descobrindo a novidade nessas relações; e pode ver-se com o que se leva na bagagem, 

cruzando conhecimento, memórias, experiências, com o que se encontra no museu. Além 

destas cinco tipologias do olhar, referiu-se que se podem acoplar estratégias de 

questionamento, expressão, ou do tempo a qualquer destes olhares. As estratégias de 

questionamento partem de questões, para provocar o visitante; as de expressão convidam à 

expressão para envolver o Eu e desafiar à participação; as de tempo prolongam o tempo no 

museu, alargam as possibilidades do visitante ter uma experiência criativa. Caso este 

referencial das cinco estratégias e olhares criativos se adeque à visita no museu, considera-se 

que pode ser extremamente útil para se pensar as estratégias de promoção da criatividade no 

contexto expositivo. Esta abordagem servirá de contexto à análise do processo de encontro do 

visitante adulto com os objetos, num museu. Nesse encontro, adota-se a perspetiva de Arriaga, 

que põe “o assento mais no sujeito, utilizador da obra de arte” (Arriaga, 2012, p. 136) e sugere 

que a aquisição de informação e dados é uma consequência, mas não o eixo do processo de 

maturação pessoal que esse encontro alimenta. O autor considera que se pode alimentar o 

sentido de transferibilidade e porosidade, de forma a que o indivíduo se sinta capaz e impelido 

a usar a imaginação nesse encontro (Arriaga, 2012, p. 136 - 137). 

 Por fim, questiona-se, neste encontro entre visitante e objeto, no espaço entre, se os 

objetos falam por si. Hernandes parte da permissa de que “as imagens não falam por si 

mesmas”, para lembrar que há sempre alguém, “o artista, o educador, o visualizador” que 

confere sentidos em função do seu olhar. O desafio é ver mais além da descrição ou sugestão, 

“o que se busca é possibilitar reflexões individuais e grupais a partir do pôr em relação, que se 

introduzam em tramas de relações (Hernandez-Hernandez, 2012, p. 123). Esta visão está 

também de acordo com o entendimento construtivista da construção do conhecimento, que se 

adota. 

9.3. O DESAFIO PROPOSTO NO MAPA DE QUESTÕES 

 O MQ foi administrado, nesta fase da investigação, numa amostra de sessenta visitantes 

que se disponibilizaram para o preencher, durante a visita (caracterização da amostra no 

Apêndice O). Intercetados pela investigadora após passarem na receção do museu, foram 
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simples indicação do objeto. Ao administrar o MQ a investigadora apercebeu-se dos 

diferentes posicionamentos dos visitantes, relativamente à participação na investigação: uns 

explicitaram que o preenchimento lhes deu prazer e contribuiu para verem em detalhe o 

objeto, funcionando, portanto, como elemento de mediação, transformativo; outros aceitaram 

colaborar mas expressaram impaciência ou dificuldade em preencher todos os campos. 

Considerou-se importante que ambos os perfis estivessem representados na amostra, pelo que 

se possibilitou preencher ou não todos os campos. 

 O desafio proposto pelo MQ (Apêndice N2) consistia em selecionar um objeto, 

conjunto ou sala que mais despertasse a curiosidade durante a visita e, a partir daí, responder a 

questões como, por exemplo, o que imaginam, o que lhes vem à memória, o que gostariam de 

saber. O processo mental de olhar um objeto gera imagens mentais que se tornam do 

indivíduo, devido à consciência (Damásio, 2004, p. 362-363). Esse fluxo de imagens 

interligadas que acontece de forma ordeira ou sobressaltada, convergente ou divergente, é o 

pensamento (ibid.). É esse processo de cada um que se pretende focar. Como refere Damásio, 

As imagens são construídas quando nos ocupamos de objetos, do exterior do cérebro para o seu 
interior, desde pessoas e lugares, a dores de dentes; ou quando reconstruímos objetos a partir 
da memória, do interior para o exterior (Damásio, 2004, p. 363). 

 A produção de imagens nunca pára e elas cruzam-se na mente, continuamente, por isso 

Damásio refere que “as imagens dependem de e surgem a partir de padrões neurais ou mapas 

neurais (ibid., p. 367). 

 O MQ propôs então que cada visitante selecionado focasse um objeto que mais captasse 

a sua atenção no museu. No MRQM quase todos (18 em 20) optaram por escolher uma sala, 

para desenvolver o exercício proposto, sendo as salas de jantar e de baile as mais destacadas. 

No MNSR mais de metade da amostra optou por selecionar uma obra, sendo a escolha muito 

diversificada. No MACS quase três quartos optaram por selecionar uma obra, sendo que 

desses 14, dez selecionaram obras da exposição individual de Monika Sosnowska. Escada, de 

Sosnowska, foi selecionada por 7 visitantes (Apêndice P1). O MQ permitiu então fazer um 

diagnóstico da experiência criativa da visita nos três espaços em estudo. 

 Retomado o conceito de espaço entre e apresentados os visitantes e suas escolhas, 

analisam-se agora as experiências dos visitantes com os objetos selecionados. Retoma-se o 

referencial dos cinco olhares para uma relação criativa (Figura 21, p. 86) atrás apresentado – 

olhar analítico; imaginativo; por diferentes perspetivas; relacional, e pessoal. 
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“da expressão de um rosto”, se “mostra a personalidade, o caráter e o pensamento da pessoa 

retratada”, é algo que diversos visitantes destacam, recorrendo a expressões também elas 

expressivas: “Saltou da parede e puxou-me para dentro da narrativa”; “a escada tortuosa 

abandonada no meio da sala salta aos olhos”. 

 Vários visitantes referem também que a forma como os objetos se organizam ou 

destacam num espaço lhes captou a atenção. Mencionam a relação das obras com “o edifício 

do museu”, a organização das peças e a forma como ocupam um espaço vazio. Outros 

referem-se ao contexto, no sentido da “forma realista como as coisas estão colocadas”, 

“preservação da realidade da época” e “reproduções dos móveis segundo as fotografias” 63. 

 Vários visitantes mencionam, no MQ, a dimensão dos objetos como um fator decisivo 

na sua escolha. A dimensão foi referida a propósito das esculturas de grande dimensão de 

Mónica Sosnowska, no MACS, mas também de diversas pinturas no MNSR e no MRQM.  

 Relativamente aos fatores que captam o visitante para se deter num ou outro objeto, 

convém ter presente a diferença entre interesse situacional e individual (Renninger, 1992). O 

interesse é para Vicent ( 2013, p. 111) um “fenómeno que emerge da interação do indíviduo 

com o meio”, distinguindo-se dois tipos: o interesse situacional, quando o indivíduo encontra 

tarefas ou ambientes com um certo grau de desafio e novidade; e o interesse individual, “não 

só fruto da atração passageira ou conjuntural”, mas uma construção psicológica que inclui 

atenção, persistência na tarefa e curiosidade continuada. No caso da interesse situacional, o 

contexto pode alimentar a curiosidade do indivíduo e a tendência à exploração. O estímulo 

contextual providencia, dessa forma o gancho para capturar a atenção das pessoas 

(Csikszentmihalvi & Hermanson, 1995). O interesse situacional desperta a atenção dos 

visitantes mas tem um efeito a curto prazo e uma influência marginal na aprendizagem 

(Vicent, 2013, p. 111). Pode, no entanto, levar ao interesse individual. O interesse individual é 

motivado intrinsecamente e impulsiona o indivíduo a prosseguir no querer saber mais. Os 

interesses individuais estão associados ao desejo intrínseco de aprender e aumentar 

conhecimentos, mas também à receção de emoções positivas (Renninger, 1992). 

 Analisando as características que os visitantes destacam nos objetos, torna-se 

perceptível que a complexidade e detalhe, os elementos plásticos e capacidade de surpreender 

                                                 
63 A propósito da importância do contexto, lembra-se uma exposição de arqueologia no Museu da América, em Madrid, 
referida por Garcia Jurado (2014). Essa exposição integrava uma sala branca com um único objeto numa vitrina. Uma 
inscrição por cima dizia “do ordinário ao extraordinário”. Ao aproximar-se, o visitante confrontava-se com o único texto – 
uma tabela – que dizia “Isto é uma pedra…”. Esta tabela podia levantar-se e, atrás, o texto continuava – “A pedra (a que 
chamamos pedernal) foi utilizada por seres humanos para cortar pele, acender fogo, como ponta de flecha, (…)”. O texto 
listava 42 possíveis utilizações da pedra. Este exemplo evidencia que o contexto para apresentar um objeto pode transformar 
a forma como no encontro do visitante com o objeto entra a surpresa, magia, curiosidade e emoção. 
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e intrigar de um objeto são características que captam a atenção do visitante. Tendo em 

consideração a importância de provocar o interesse, entende-se que o contexto expositivo 

pode alimentar a curiosidade, tal como a forma de expor pode aumentar a novidade e desafio. 

Referiu-se que o espaço entre é um espaço de relações, sobreposições, complexidade e 

tensões (ver 6.4.1) e que são necessários ganchos para capturar a atenção das pessoas 

(Csikszentmihalvi & Hermanson, 1995). As respostas dos visitantes confirmam que é 

necessário algo que se destaque pelo tamanho, luz, complexidade, para captar a atenção, 

funcionando como gancho. A partir daí, esse interesse situacional pode levar ao pessoal. O 

segredo, segundo Vicent ( 2013, p 112), para o interesse pessoal ou, como alguns lhe 

chamam, para a aprendizagem motivada intrinsecamente, é capturar a motivação do visitante, 

através de ganchos que captem a curiosidade e interesse. Depois de despertar a curiosidade a 

proposta deve manter um interesse prolongado para que a aprendizagem aconteça. O que 

acontece em alguns museus é que o visitante é despertado por um objeto ou dispositivo mas 

depois não encontra suporte que o leve a manter o interesse prolongado, pelo que o interesse 

situacional, momentâneo, não evolui, o visitante não encontra ganchos que permitam seguir o 

caminho aberto pela curiosidade e perde o interesse, fica-se por uma abordagem interessada 

mas superficial. 

 Pela enorme diversidade de respostas dos visitantes, verifica-se que estes são sensíveis a 

questões muito distintas e não há padrões. A experiência de visita é única e diferente para 

cada um, mas podem, no entanto, tirar-se algumas ilações. Se os elementos plásticos dos 

objetos, assim como o caráter expressivo, parecem ser valorizados, talvez os museus possam 

desafiar o visitante a aproximar-se dos objetos para descobrir pormenores e possam fornecer-

lhe ferramentas para continuar o caminho iniciado de forma intuitiva, de análise e descoberta. 

Ou seja, será que os elementos de mediação desafiam verdadeiramente o visitante a olhar a 

peça, descobrir detalhes plásticos e expressivos? Será que lhe fornece ferramentas para 

avançar do olhar intuitivo para uma abordagem mais aprofundada? 

 Kesner (2006) refere que a observação atenta pode aumentar a diferenciação e 

apreciação em detalhe e questiona de que formas pode um museu aumentar e suportar a 

atenção geral e seletiva do visitante perante obras expostas e ajudá-lo a envolver-se num 

conjunto de modos percetuais, cognitivos, capacidades e rotinas de observação, para ter uma 

experiência profunda, que permaneça. Este questionamento é partilhado, neste trabalho.  

 Garcia Jurado (2014, p. 26) recorda que os museus utilizam textos informativos para 

promover a construção de sentido mas, por vezes, esses textos “procuram dar informação mas 
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não relacionam a informação com o objeto”. O autor questiona se o texto que acompanha os 

objetos deverá dar informação ou convidar “a olhar o objeto, comparar com outros objetos, 

promover relações visuais e voltar a olhar o objeto”, aproximando-se do que Serrell (1996) 

chama gráficos de interpretação, que promovem o encontro visual com o objeto mas perdem 

sentido fora do contexto da exposição. 

 Outra questão que se sublinha nesta análise é que o contexto em que um objeto é 

exposto contribui para que se destaque. Diversos visitantes referem que determinado objeto 

lhes chamou a atenção pela forma como ocupava o espaço, “sozinho, numa sala”, por estar 

colocado, imponente, “no alto de uma escadaria”, ou por estar “bem enquadrada num 

ambiente que preserva a realidade da época”. O visitante vê a peça em contexto e o contexto 

pode destacar a peça e despertar curiosidade para ver de perto, ou pode abafá-la, torná-la 

quase invisível. Alguns visitantes sugerem que, se pudessem ver no MNSR alguns retratos 

num outro contexto expositivo, lado a lado com retratos de épocas e estilos distintos, a 

experiência poderia ser interessante, pois convidava a fazer comparações. 

 Por fim, também, diversos visitantes referem haver algo a nível pessoal que os relaciona 

com o objeto que selecionaram. Em alguns caso é o facto desse objeto trazer à memória 

“lembranças e memórias passadas”, como no caso de um visitante que, ao olhar um quadro, 

recorda “umas férias passadas na aldeia”. Noutros casos é a forma como os objetos expostos 

se relacionam com os tempos atuais – um visitante refere que determinada mesa lhe chama a 

atenção pela “semelhança com os tempos de agora”. Esses exemplos serão analisados no 

âmbito do olhar imaginativo e do olhar que relaciona, respetivamente.  

 Pode então concluir-se, antes de passar a um segundo olhar – imaginativo – que a 

relação dos visitantes com os objetos é de uma enorme diversidade e riqueza, não havendo 

dois visitantes a fazer uma experiência igual. As memórias, conhecimento, interesses, 

vivências de cada um entram neste processo e fazem de cada visita uma experiência única. O 

visitante carrega consigo essas memórias, conhecimento e interesses que influenciam a sua 

relação com o que experimenta. Alguns autores referem que o ponto de partida em qualquer 

processo de aprendizagem motivada é que suscite o interesse dos indivíduos e ative o seu 

conhecimento prévio (Asensio, Asenjo, & Rodriguez-Monco, 2011, p. 66-67). A 

aprendizagem motivada começa por um gancho (Csikszentmihalvi & Hermanson, 1995) ou 

componente motivacional, que permite por um lado suscitar o interesse e por outro facilitar a 

ativação do conhecimento prévio. O gancho ou componente motivacional geralmente consiste 

numa ruptura, na apresentação de alguma situação divertida ou surpreendente ou problema da 
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vida quotidiana (Asensio et al., 2011, p. 67). É, por isso, importante que o museu crie ganchos 

ao longo das exposições, que captem a atenção dos visitantes. Apesar de não haver duas 

experiências iguais, há pequenas coisas que facilitam que um objeto capte a atenção do 

visitante: um ambiente de surpresa em torno dele, um contexto expositivo inesperado, textos 

provocatórios, com desafios  para ver em detalhe, ou informação sobre os elementos plásticos. 

9.3.2. O Olhar Imaginativo – Como Funciona a Imaginação no Espaço Entre? 

 Como funciona a imaginação na visita a um museu? Como se referiu no Cap. 3, com a 

imaginação podem visualizar-se memórias passadas, construir situações imaginadas, imaginar 

resultados ou algo novo. A imaginação é o veículo da criatividade (Gaut, 2003, p. 279) e 

permite viajar pelo passado das memórias ou pelo futuro em aberto. “Cada memória pode 

conectar com outras e atuar como um propulsor de outras” mas o percurso por onde a 

imaginação leva cada um, a partir da memória, “depende do ponto de partida e do 

desenvolvimento” (Kavanagh, 2000, p. 151). A imaginação põe em contacto com o mais 

profundo de si mesmo e com o mundo à sua volta. Por isso Andrew Armitage diz que “a 

imaginação é um lugar de solidão e conexão com o mundo” (Armitage, 2012, p. 93). O 

estímulo para viajar pelas memórias, num museu, é grande e: 

Quando cada um de nós traz o passado à memória, seguimos um processo de recordar. A 
extensão da nossa recordação é alargada pelo acesso a provocações, coisas que estimulem os 
sentidos. A recordação é facilitada pelo envolvimento ou pelas circunstâncias (…). A 
experiência multissensorial dos museus, juntamente com a natureza social da visita, põe muitos 
visitantes numa situação em que recordar é natural e, até, expontâneo (Kavanagh, 2000, p. 4). 

 Os objetos estimulam a imaginar possibilidades, lugares desconhecidos, conjugações 

novas e, por isso, a imaginação nos museus leva a viajar pelo que não existe nem nunca 

existiu senão na imaginação. A investigação comprova que “a memória é contexto-

dependente e altamente sensorial” (Kavanagh, 2000, p. 14), pelo que todo o contexto físico, 

social, temporal e pessoal influencia a forma como a memória é ativada durante a visita. O 

contexto multissensorial num museu pode alimentar o desejo de experiências imersivas64. 

Quando o visitante se encontra com um objeto exposto que capte a sua atenção, como 

funciona a imaginação? Da análise de conteúdos dos MQ, torna-se percetível que, no encontro 

com um objeto, o visitante viaja com a sua imaginação pelo contexto do objeto, pelo seu 

próprio contexto pessoal e por outros contextos (Figura 40, p. 234). O objeto é o ponto de 

partida para estas viagens cruzadas. Com a imaginação os visitantes viajam pelo contexto do 

                                                 
64 Como acontece por exemplo no Palácio Mocenigo, em Veneza, onde o perfume adicionado ao tradicional contexto de 
roupa e têxtil ajuda a mergulhar no contexto do lugar (CFFM, 2014). 
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 A outra categoria mais referenciada diz respeito ao potencial dos objetos para levar o 

V/P a imaginar lugares e imagens relacionados (Figura 43, p. 238). No MNSR e no MRQM 

as pinturas de paisagem têm este poder de levar o V/P a “imaginar paisagens de Londres e do 

Porto”, “paisagens inglesas”, visualizar “o campo, a natureza, o trabalho”, “a vida rural”, ou 

“uma situação real”. Uma paisagem é uma porta entreaberta para associações com lugares que 

cada um viu ou visitou. Como passar por essa porta e relacionar as imagens que se vê com as 

que chegam pela memória? Que ferramentas pode o museu fornecer para ajudar à passagem? 

Em Serralves as obras da escultora Monika Sosnowska demonstram uma forte capacidade 

para sugerir aos visitantes viagens com a imaginação por lugares e imagens relacionados. O 

visitante faz analogias com lugares e imagens que conhece e lhe vêem à memória. 

 Apresenta-se ainda na Figura 44, p. 239, a forma como, perante um objeto, o visitante é 

desafiado a descobrir histórias que se escondem por detrás desse objeto. Isto acontece 

nomeadamente em objetos figurativos, que parecem “contar uma história”. O visitante é 

levado a imaginar como seria a vida das pessoas retratadas, a visualizar os acontecimentos ou 

imaginar a maneira de ser e viver de alguém, representado numa pintura ou escultura. 

 Por fim, a Figura 45, p. 239 mostra como, perante um objeto, o visitante imagina o seu 

contexto cultural. No MRQM, por exemplo, o visitante imagina o contexto da burguesia da 

época, a forma como as pessoas viviam e se relacionavam. A capacidade de imaginar histórias 

por detrás dos objetos acontece essencialmente perante objetos figurativos que parecem 

começar uma história que o visitante pode continuar. É necessário, no entanto, estímulos que 

desafiem o V/P a sair da zona de conforto, cultivem a sua curiosidade (Csikszentmihalvi, 

1996), para que possa continuar a história. É importante, então, fornecer elementos que 

permitam ao visitante entrar nessa história e continuá-la com a imaginação. A curiosidade em 

descobrir o contexto cultural dos objetos parece acontecer essencialmente em contextos que 

falam de determinada época e desafiam o visitante a relacionar o objeto com o seu contexto. 

 No MRQM, apesar do discurso se focar na voz da burguesia, os visitantes referem-se a 

outras vozes – dos empregados, famílias não burguesas, povo que vivia na miséria. O discurso 

expositivo não integra estas vozes mas os visitantes gostariam de as ver presentes. 

 Desta incursão pelo mundo da imaginação conclui-se que, do encontro do visitante com 

o objeto, a imaginação leva-o a viajar pelo contexto do objeto, pelo seu próprio contexto 

pessoal e por outros contextos. Estes dados confirmam que, no diálogo com o objeto, a 

imaginação gera imagens mentais em torno desse objeto e seu contexto (Damásio, 2004, p. 

363) mas, simultaneamente, leva o visitante a pensar os objetos em relação consigo próprio e 
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9.3.3. O Olhar por várias Perspetivas – Como Promover Diferentes Olhares? 

 Referiu-se no Cap. 6 que um museu pode promover a criatividade no espaço expositivo 

fornecendo diferentes pontos de vista, desafiando assunções, quebrando rotinas e levando o 

visitante a ver de outras maneiras. Segundo Schumann e Popp,  

O museu não apresenta verdades absolutas mas aproximações relativas e com isso põe em cena 
a maior quantidade de pontos de vista possíveis  para que cada visitante chegue às suas 
próprias conclusões (Shumann & Popp, 2014, p. 61). 

 Para promover a criatividade por esta via, uma exposição pode integrar diferentes vozes 

– dos artistas, curadores, visitantes, por exemplo – ou potenciar perspetivas diferentes sobre a 

mesma realidade – a perspetiva da história da arte, da sociologia, ou diferentes pontos de 

vista, no sentido literal66 (Hooper-Greenhill, 2000; Nardi, Angelini, & Wintzerith, 2014). O 

museu fórum, referido em 2.1.2., é exatamente, segundo Olaia Fontal Merilla (2007, p. 38) 

esse museu que reconhece a pluralidade de vozes em torno de si, no qual o visitante pode ter 

voz. É um espaço de intercâmbio de informação, no qual “o público pensa, questiona e busca, 

contribundo para dar forma ao que o museu oferece”, ao mesmo tempo que “repensa a sua 

própria atividade” (ibid.). Neste subcapítulo procura então perceber-se se as exposições onde 

se desenvolveu o trabalho integram perspetivas diversas e se os visitantes gostariam de 

encontrar diferentes perspetivas, nessas exposições.  

 Da análise das exposições (ver 8.4) conclui-se que só pontualmente elas integram 

diferentes vozes e perspetivas e, quando isso acontece, é de forma implícita e ténue. Como 

exemplo, no MRQM, nos Aposentos do Rei, a Folha de Sala do Oratório integra um relato de 

como era a oração do Rei, retirado do Caderno de Lembranças do Rei Carlos Alberto, escrito 

pelo seu confessor Padre Peixoto Salgado. Esse extrato “traz para a visita” a voz de alguém 

que contactou de perto com o Rei nos seus últimos dias. Também na folha de sala do Quarto 

do Rei se encontra a voz de quem assistiu aos encontros do médico Dr. Francisco Assis com o 

Rei, através da qual se percebe que o médico do monarca, além de o assistir, fornecia-lhe 

literatura. Tratam-se de vozes que contribuem para o visitante viajar com a imaginação até ao 

tempo e espaço em que o monarca viveu, guiado por vozes de quem com ele contactou. Nas 

Salas de Baile e de Jantar, porém, nada é dito sobre a voz do povo, dos criados, ou de quem 

vivenciou estes espaços, vozes que se verifica pelos MQ que os visitantes gostariam de 

encontrar. 

                                                 
66 A título de exemplo, no prefácio de uma publicação recente do ICOM, sobre as perspetivas pelas quais se pode explorar 
um objeto num museu, Emma Nardi apresenta um colar de escravo, pelo ponto de vista da conservação, da museografia e da 
perspetiva socioeconómíca, entre outros (Nardi et al 2014).  
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 No MACS, na exposição Arquitetonização, de Monika Sosnowska, a integração no 

Programa de visitas guiadas e conversas de uma Conversa entre Monika Sosnowska e 

Suzanne Cotter67, na qual a diretora do museu orientou uma visita-conversa com a própria 

artista, e os visitantes puderam questionar ambas, diretamente, introduziu na exposição a voz 

da artista, da diretora e de alguns visitantes, num diálogo aberto a diversas perspetivas. 

Também o roteiro da exposição procura introduzir o pensamento da artista na exposição, 

informando por exemplo, a propósito da obra Fachada, que esta foi concebida a partir de uma 

“pequena maqueta em papel que foi traduzida numa escultura em grande escala pelos seus 

técnicos”, ou que ela é “inspirada nas fachadas dos modernos edifícios polacos dos anos 1960, 

bem como em referências formais à arquitetura modernista do início do séc. XX”, 

respondendo assim à curiosidade do visitante, de perceber de onde vem a inspiração da artista. 

Seria interessante materializar a voz da artista na exposição, em primeira pessoa, através de 

vídeo ou citações na própria exposição ou roteiro. 

 Relativamente ao MNSR, a pintura de retrato tem uma forte presença na exposição 

permanente e o visitante revela curiosidade em conhecer o retratado – quem é, como viveu, o 

que fez. Contudo, o contexto expositivo não revela essa voz ou olhar, que poderia contribuir 

para um envolvimento mais emersivo e imaginativo na obra. 

 A análise das exposições nas quais este trabalho foi desenvolvido permite perceber 

existirem situações em que poderiam ser introduzidas no discurso expositivo diferentes vozes 

e olhares de forma mais explícita e expressiva. Ao responderem ao MQ, os visitantes 

explicitam vontade de ver os objetos pelos olhos de quem os usou, viveu, produziu, pelos 

olhos de quem neles é retratado ou a partir de perspetivas diferentes. 

 A Figura 46, p. 242 evidencia que um número significativo de respondentes gostaria de 

percepcionar a voz do artista, perceber quem é, o seu processo de produção e motivações que 

levaram à conceção da obra. Há também alguns visitantes que gostariam de ouvir a voz de 

quem vivenciou os espaços ou usou os objetos expostos, quando estes, antes de serem objeto 

de museu, eram objetos de uso. Analisar-se-ão em detalhe estas duas categorias, mas observe-

se antes as restantes, indicadas na figura. Diversos respondentes que visitaram o MNSR 

referem que gostavam de ouvir a voz do retratado, perceber “como seria a vida do Conde 

Ferreira” [retratado], “que tipo de vida levava [João Chagas] e quais eram os seus usos e 

costumes”, “de onde vem e o que faz…”, perceber “a história por detrás da pintura, se a 

pintora [Sarah Afonso] é mãe [da representada]”, ou “o que é que o rapaz [Esperando o 

                                                 
67 Conversa que teve lugar no dia 28 de Fevereiro às 16h00, no espaço da exposição. 
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processo aberto, que envolve alguma incerteza e descoberta de novas possibilidades – uma 

apresentação fechada do material impede uma exploração mais avançada” (ibid.). Vicent 

considera por isso que só através da seleção consciente entre várias possibilidades é que o 

indivíduo aprende quem é, quais os seus interesses e crenças. 

 Alguns visitantes gostariam de ter presente a perspetiva de alguém de fora. Um 

exemplo, relativo à sala dos Biombos Namban, no MNSR, é a vontade de ver “um olhar dos 

japoneses sobre os portugueses”. Outro exemplo, relativo ao oratório do MRQM, é o querer 

saber “como seria a vida de alguém de outra religião, no período do Romantismo”. Ainda 

relativamente ao MRQM, um visitante refere que imagina “a vida das pessoas privilegiadas 

da época” e imagina também “o povo, provavelmente, na miséria”. Porque não integrar no 

discurso expositivo ou nos elementos de mediação estes olhares – dos japoneses, de alguém 

de outra religião ou do povo? Ajudariam a perceber contextos, por comparação e confronto, e 

desenvolver uma visão crítica sobre esses contextos. 

 Alguns visitantes referem que também gostariam de ver presente a voz do antigo 

proprietário da obra, perceber “a origem de todos estes objetos”, “a quem terão pertencido”. 

Acompanhar as “diversas vidas” de um objeto e descobrir a relação afetiva que as pessoas 

foram tendo com o mesmo poderia permitir descobrir um mundo novo por detrás dos objetos, 

a biografia do objeto por uma perspetiva afetiva. 

 Outros visitantes revelam que gostariam que o visitante tivesse voz na exposição, que 

“pudessem haver obras em que se pudesse participar, criar”, em que “o participante, visitante 

pudesse ser um elemento mais cooperante e participativo”. A única forma do visitante 

individual adulto participar de maneira mais explícita que se observou nos museus em causa 

foi deixando um comentário no livro de sugestões, na receção do MNSR. Ao consultar este 

livro pode aperceber-se que muitos visitantes gostam realmente de deixar a sua voz, de 

explicitar o que gostaram ou não, o que sugerem ou gostariam de encontrar. A possibilidade 

de participar, partilhar a sua voz e aceder à voz dos outros é hoje mais fácil, com as 

possibilidades tecnológicas existentes, mas não está muito explorada nestes museus. Como 

refere Nicholson (2012, p. 8), “ os museus poderiam tornar a participação mais acessível para 

os visitantes responderem a questões sobre as exposições, compartilharem as suas respostas 

por escrito em cartões de notas, deixando uma nota em formato digital ou escrita numa 

parede”. Há várias experiências em museus que mostram que os visitantes gostam de entrar 

em contacto com o mundo interior dos outros visitantes, perceber na exposição esse Eu de 

outros visitantes. Um exemplo disso foi uma exposição realizada em 1997 na Birmingham 



 

City Muse

Trinta e trê

objetos ou 

uma tabela

que foi m

pessoas co

variedade 

exposição.

 Por f

objetos po

tempo e e

visitas nes

visita e ter

físicas que

pormenor 

Criativid

eum and Ar

ês voluntári

 grupos de 

a. Um conju

muito bem r

onectadas c

de modos 

  

F

Figura dese

fim, alguns 

or outra per

espaço para

ste museu s

r de seguir 

e impossibil

ou em cont

dade nos Mu

rt Gallery, 

ios e alguns

objetos, de

unto de 350

recebido pe

com objetos

de ver qu

Figura 47 – Ve

enhada a parti

visitantes m

rspetiva. No

a admirar” 

serem acom

o acompan

litam em alg

texto. Emb

useus – Esp

intitulada F

s convidado

e que gostas

 objetos foi

elos visitan

s expostos”

ue se traduz

er a partir da P

ir das resposta

mostram qu

o MRQM u

os espaços

mpanhadas e

nhante. Rela

gumas salas

ora seja fun

paços Entre 

244 

Favourite T

os foram des

ssem e para

i assim expo

ntes, que ac

”(ibid.). As 

ziu por um

Perspetiva de 

as dos visitant

ue, mesmo 

um visitant

s. Este com

e, por isso,

aciona-se ta

s o recuo ou

ndamental 

e Elemento

Things (Kav

safiados a s

a os quais f

osto com pe

charam “fa

escolhas e

ma enorme 

Quem Usou o

es ao MQ. 20

a nível físic

te fala de c

mentário rel

o visitante

ambém com

u aproximaç

ter em cont

os de Mediaç

vanagh, 200

elecionar, n

foram desaf

erspetivas m

ntástico ve

e as tabelas

diversidade

o Objeto 

15 © Inês Fer

co, gostaria

como “gost

aciona-se c

e não contro

m o facto de

ção necessá

ta a seguran

ação 

00, p. 161-

nas coleções

fiados a esc

muito pesso

er memória

s revelaram

e de olhare

rreira 

am de acede

taria de ter 

com o facto

rolar o temp

e haver bar

ários para ve

ança dos ob

-162). 

s, dez 

crever 

oais, o 

as das 

m uma 

es na 

 

er aos 

mais 

o das 

po da 

reiras 

er em 

bjetos, 



Cap. 9 CRIATIVIDADE NO MUSEU – EXPERIÊNCIAS DOS VISITANTES 

245 
 

quando o acompanhante ou barreiras físicas são vistos como bloqueios, terá sentido repensá-

los e descobrir formas de assegurar a segurança das obras que não constituam um 

constrangimento ao seu usufruto. 

 No caso da Escada, de Monika Sosnowska, no MACS, um visitante diz que gostaria 

que “tivéssemos a possibilidade de ver de cima para baixo”, ou seja, literalmente de outra 

perspetiva. Este comentário leva a refletir sobre a introdução de perspetivas diferentes e 

inesperadas nos museus, como forma de criar relações novas e surpreendentes com as obras. 

O facto de, numa sala do MNSR, o olhar do visitante percepcionar a obra “Céfalo e Prócris”, 

de Marques de Oliveira, num primeiro momento, por uma frincha entre dois painéis 

expositivos, provoca curiosidade. Talvez seja possível então introduzir mais provocações e 

desafios a olhar de diferentes perspetivas, para potenciar o olhar criativo. 

 Focar-se-ão agora as declarações dos respondentes que sugerem que gostariam de sentir 

na exposição a presença da voz de quem usou ou vivenciou os objetos expostos (Figura 47, p. 

244). Só no MRQM e no MNSR surgem estas declarações, pois esse desejo de ver pelos olhos 

de quem usou ou vivenciou está muito ligado a objetos que pertencem a uma de três 

categorias: tiveram uma vida funcional, antes de integrarem as coleções (objetos de artes 

decorativas, por ex.); recriam espaços vivenciais de outros tempos ou lugares (ambientes 

românticos, por ex.); retratam cenas da vida do quotidiano (pintura de costumes, por ex.). 

Relativamente aos objetos que falam do quotidiano, há uma grande vontade dos visitantes 

perceberem a voz de quem os usou ou vivenciou. Na sala de jantar do MRQM, muitos sentem 

vontade de perceber “o tipo de comida que se fazia na altura”, “como era um jantar típico”, 

“como seriam os hábitos da época” assim como “as regras de etiqueta”. 

 Também gostavam de saber “como é que as crianças viviam”, se tinham acesso a estes 

espaços da casa, ou “porque eram feitas estas pinturas de flores e penas” que estão na sala de 

jantar. Não é tanto a componente estética e histórica que leva a viajar com a imaginação por 

um tempo ou lugar, embora essa informação seja interessante, é essencialmente o contexto do 

quotidiano que transporta o visitante para aquele tempo e lugar. O olhar de quem viveu na 

época pode levar o visitante a fazer comparações, descobrir confrontos e relacionamentos 

entre o quotidiano de hoje, que conhece, e o de outro tempo, que imagina. Os textos de sala e 

audioguias do MRQM, no entanto, fornecem poucos elementos que ajudem a imaginar as 

vivências do tempo e a voz de quem habitou os lugares. 

 No MNSR existem dois tipos de objetos que desafiam a ouvir a voz de quem vivenciou 

e usou os objetos. Por um lado, objetos de uso que estão expostos de forma a valorizar o seu 
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aspeto estético mas não apresentam nenhum suporte a nível de mediação que ajude a vê-los 

em contexto, como é o caso das jóias. Mesmo em vitrinas, estes objetos poderiam ser 

acompanhados de elementos gráficos – fotografias, esquemas, pinturas, mesas com atividades 

– que ajudassem a perceber como se utilizavam. 

 O outro tipo de objeto do MNSR em relação ao qual o visitante gostava de ouvir a voz 

de quem vivenciou são as pinturas de costumes – cenas do quotidiano, como a vindima, 

colheitas ou procissões. A pintura é uma janela aberta sobre essas cenas e a introdução de 

elementos visuais, sonoros, táteis ou textuais poderia contribuir para ter presente a voz e olhar 

de quem viveu esses momentos. Poderiam as vozes e sons da vindima representados na 

literatura e cancioneiro português, por exemplo, trazer para a exposição vozes de quem viveu 

estas cenas representadas? Ao aceder não só pela componente estética mas também pela 

vivencial e emersiva o visitante teria mais possibilidades de criar relações e confrontos, 

gerando complexidade e, assim, potenciando a criatividade. 

 Observem-se agora as declarações dos respondentes que explicitam que gostariam de 

ver o objeto pelo olhar do autor e do processo, sintetizadas na Figura 48, p. 247. O interesse 

em ver a partir do olhar do autor e do processo está presente essencialmente nas artes 

plásticas. Alguns objetos de uso, no entanto, despertam também curiosidade em ver pelos 

olhos de quem os produziu, como o piano do MRQM, em que um visitante quer saber “como 

terá sido construído”, ou uma jóia do MNSR, em que um visitante questiona “como foi feita”. 

Quer no MNSR, relativamente a diversas pinturas, quer no MACS, relativamente a obras de 

arte contemporânea, os visitantes revelam vontade de aceder a um olhar que mostra o 

processo, viajar pelos bastidores e perceber como foi pensado o conceito ou feita a obra. 

Relativamente ao Esperando o Sucesso, de Henrique Pousão, um visitante questiona “como 

foi o processo do pintor ter a ideia de fazer esta pintura?” E relativamente à Escada, de 

Sosnowska, “que sentimento levou a artista a realizar esta obra?”, “qual a ideia que a autora 

quer transmitir?”. 

Mergulhar no processo é também perceber como a obra foi feita. Em relação ao retrato de 

Gaspar da Costa Leite68, um visitante questiona como será “a técnica que o pintor usou”, tal 

como em relação à Escada69 outro visitante questiona “como foi realizada a torsão sobre o 

material”. Ao conhecer o processo de conceção de um objeto, o que levou à sua criação e 

como foi feito, o visitante tem um conhecimento mais profundo do objeto e pode fazer 

                                                 
68 Por Francisca de Almeida Furtado, 1884, Guache sobre Marfim, Inv 424 Min. Dep./MNSR. 
69 Por Monika Sosnowska, 2010, MACS. 
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dela ao executar a obra”. Perceber a voz do artista por detrás da obra é humanizar a obra, 

perceber que ela é fruto de uma busca e expressão pessoal.  

 Revendo as declarações dos respondentes do MQ, relativamente ao poder ver os objetos 

por olhares e perspetivas diversas, sintetizam-se algumas questões relevantes. Uma delas é 

que há poucas materializações efetivas, de introdução de vozes e perspetivas nos percursos 

expositivos analisados. Outra é que diversas sugestões dos respondentes poderiam 

materializar-se de forma simples e com poucos custos. Outra ainda é que o contributo mais 

relevante que pode ser dado, a este nível, é introduzir a voz do autor, no caso das artes 

plásticas, ou de quem usou ou vivenciou os objetos, no caso de objetos outrora funcionais.  

9.3.4. O Olhar que Relaciona e Reestrutura – Como Ligar as Partes? 

 A complexidade contrói-se pela união ou reestruturação de várias partes (Heerwagen, 

2006, Cognitive Aspects of Creativity, para. 6). Mediante um objeto, num museu, o visitante 

caminha na complexidade da relação com o mesmo, combinando, contrastando e integrando 

aquilo que o objeto lhe comunica com todo o contexto do objeto e também com aquilo que a 

sua memória traz para o encontro. Mas a memória é multifacetada, “não é um só processo, 

uma só experiência, mas muitas, intercruza-se com muitas coisas” (Kavanagh, 2000, p. 23). A 

complexidade não nasce só do conhecimento e informação que o objeto transmite, mas das 

relações entre esse conhecimento e tudo o resto que envolve esse encontro. Porque, como 

refere Kavanagh (2000, p. 22), “embora alguns curadores gostem de acreditar que os objetos 

falam por si (…) na realidade um objeto é neutro, contido e inanimado.” Ao mencionar que o 

objeto é neutro Kavanagh não pretende dizer que ele não carrega significados e emoções, mas 

que “pensamos em objetos em relação conosco próprios, com as nossas fantasias e memórias” 

(ibid., p. 100) e é isso que vai, a cada abordagem, “recriar” o objeto, “pô-lo a falar”. O objeto 

vive distintamente em cada relação que se constitui, ele “não pode falar por si, as pessoas 

projetam os seus próprios discursos e significados nele ou por ele” (ibid., p. 22).  

 Ao observar o objeto selecionado, que comparações, relações e contrapontos faz cada 

respondente do MQ? Cada um cria relações com o seu Eu – memória e vivências pessoais – 

mas essas relações com o Eu serão abordadas no próximo subcapítulo e opta-se por focar aqui 

somente as relações externas que surgem a partir dos objetos observados. 

 A Figura 49, p. 249 mostra que, num museu, o visitante cria relações entre o objeto 

observado e outros, dentro da exposição ou fora dela. Cria ainda relações entre o objeto e o 

seu contexto de origem, entre o objeto e outros museus e contextos. Relaciona ainda o objeto 

observado com pessoas e personagens, reais ou imaginárias, e com questões da atualidade. 
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 Um número significativo de respondentes compara o objeto com outros fora do museu, 

nomeadamente com obras de outros artistas. Um visitante do MACS compara a Escada de 

Sosnowska com as obras de Escher; no MNSR um visitante relaciona o Desterrado de Soares 

dos Reis com algumas esculturas da Roma Antiga e da Renascença; no MRQM um visitante 

recorda as pinturas de Turner e alguma pintura inglesa, ao observar as pinturas da sala de 

bilhar. Os visitantes relacionam também os objetos com outro tipo de objetos: objetos 

semelhantes mas com outras funções (a Escada de Sosnowska é relacionada com escadas do 

imaginário ou de locais específicos que se conhece); objetos artísticos de outra tipologia 

(algumas pinturas são relacionas com fotografia). As relações que cada visitante constrói com 

objetos fora do museu depende muito das referências, nomeadamente culturais, de cada um. 

Referiu-se já que nessa relação entra “tudo o que uma pessoa traz para a situação de 

aprendizagem” (Dierking, 2002, p. 5) e, por isso, as referências de cada um são únicas e 

transformam a visita. Isso poderia indiciar então que uns estariam mais “aptos” para entrar 

nessa relação, por carregar maior experiência e conhecimento mais especializado em 

determinada área, mas os estudos de Dufrèsne-Tassé (2006) vêm mostrar que isso não se 

verifica. Esses estudos demonstram que a maior ou menor instrução do visitante não é 

relevante para ele se relacionar de forma mais ou menos pessoal com os objetos, numa 

exposição. Relacionar com o que carrega na memória, com conhecimentos prévios ou lugares  

conhecidos, é algo que se treina e desenvolve, segundo a autora, e é também uma capacidade 

que pode ser transferida dum contexto para outro (ver 6.1). 

 à partida pode ser complicado desafiar os visitantes a comparar obras com outras não 

expostas no museu, pois o referencial cultural dos visitantes de um museu pode ser muito 

díspar. Pode, porém, ultrapassar-se esse problema, se se propuserem comparações e 

contrapontos, trazendo para o museu imagens ou fotografias dos objetos com os quais se 

propõem comparações. Recordem-se alguns exemplos de mediação apresentados em 6.4.1, 

que são disso exemplo. O Walker Art Center disponibiliza a mesa interativa Dialog que 

constitui uma fonte de informação com muitas possibilidades de entrada nas obras, recorrendo 

a meios diversos, nomeadamente texto e imagem. No DAM, o Western Studio Browsing é 

uma parede com gavetas com objetos identificados por uma tabela que diz a que artista 

corresponde cada objeto, como e para que foi usado pelo artista. Retomando os casos de 

estudo desta investigação, se um texto desafiar a comparar as pinturas da sala de bilhar do 

MRQM com as obras de Turner, para quem não conheça o artista o desafio não só pode ser 

improdutivo como frustrante. Mas se as imagens das pinturas forem apresentadas, propondo 



Cap. 9 CRIATIVIDADE NO MUSEU – EXPERIÊNCIAS DOS VISITANTES 

251 
 

pistas para comparar, qualquer visitante, independentemente do referencial cultural, poderá 

ingressar no desafio.  

 Como se referiu atrás, a curiosidade e abertura da mente facilitam a criatividade (Brolin, 

1992, as cited in Craft, 2001), conduzindo à construção de uma rede associativa rica e 

complexa (Duch, 2007). A complexidade do espaço neural, que facilita a criatividade, resulta 

por sua vez de um processo de diferenciação e outro de integração (Csikszentmihalvi, 1990, p. 

41). A diferenciação implica um movimento em direção ao único, separando o Eu dos outros 

e a integração refere-se à união com os outros e com outras ideias. É um pouco este o 

movimento que o visitante faz, de contruir essa rede rica e complexa a partir de um objeto, 

que é mais rica e complexa se construir mais relações. A construção dessas relações é pessoal, 

ou seja, depende do visitante, mas são necessários ganchos motivacionais e provocadores para 

facilitar essa construção. 

 Verifica-se ainda que muitos respondentes fazem comparações com outros museus. Uns 

comparam a sala de jantar do MRQM com salas de diversos museus nacionais e europeus. 

Alguns comparam o MNSR com museus com coleções relacionadas, nomeadamente de 

Roma. Outros ainda comparam com museus com temáticas semelhantes – o MRQM com o 

Museu Romântico de Madrid, por exemplo. A relação entre museus nasce diretamente do 

referencial cultural de cada um. No entanto, se um museu sugerir – no site, folhetos, na 

própria exposição – outros lugares e museus que, pelas coleções, artistas representados ou 

temáticas, se relacionem com as suas exposições/coleções, o visitante pode encontrar nesse 

desafio um incentivo a, durante ou depois da visita, descobrir mais sobre um artista, temática 

ou contexto, aumentando a complexidade do que foi construindo.  

 Muitos visitantes relacionam o objeto com outros contextos fora do museu, 

nomeadamente paisagens. Isto acontece principalmente quando o objeto observado é uma 

pintura de paisagem e o visitante relaciona com paisagens que lhe vêm à memória. Mediante 

Mãe e filha70 uma visitante relaciona a luz do quadro com as paisagens cheias de luz, de 

Lisboa; perante Sem Título (A Recolha das Batatas)71 outro visitante traz à memória paisagens 

de campo, onde os trabalhadores trabalham na natureza; outro visitante ainda, perante as 

pinturas da sala de bilhar do MRQM compara com as vistas das janelas do piso de cima, do 

museu. Não é só com paisagens que o V/P compara os objetos que observa, mas também com 

outros contextos: lugares, movimentos artísticos, épocas, por exemplo. As relações com 

                                                 
70 Por Sarah Afonso, 1939, óleo sobre tela, Inv. nº 1218 Pin MNSR. 
71 Por José Júlio Sousa Pinto, 1887, óleo sobre tela, Coleção Millennium BCP. 
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diversos contextos são pessoais e dependentes do referencial de cada um. O museu pode, no 

entanto, provocar estas relações, lançando questões, desafiando o V/P a relacionar 

determinados elementos, criando de forma explícita abertura para o caminho pessoal de cada 

um. 

 As respostas ao MQ mostram que muitos visitantes são levados a relacionar o que vêem 

com questões da atualidade. Este ponto é interessante, uma vez que se considera que o museu 

é um lugar para questionar o presente e provocar reflexões sobre a vida. Para alguns 

visitantes, os objetos observados levantaram questões sobre o valor da arte e dos objetos 

expostos, a função da arte no mundo e a importância de uma educação artística. Para outros 

levaram questões sobre o papel da mulher na sociedade portuguesa. No MRQM os visitantes 

compararam a música do passado com a que se ouve hoje, a gastronomia e conforto do séc. 

XIX com a dos tempos atuais. Perante o mobiliário antigo do MNSR um visitante foi 

confrontado com questões associadas aos tempos de hoje, em que muitos preferem móveis do 

IKEA, baratos e modernos, ao mobiliário antigo, com história. No MACS, perante as obras de 

Sosnowska, alguns V/P questionaram-se acerca da pressão social da atualidade, representada 

de forma metafórica, na Escada. Diversos V/P, refletem e questionam o mundo e a atualidade, 

a partir dos objetos de um museu. Os museus e suas coleções, como referem Felton e Kuhn, 

fornecem uma janela para as perguntas e as respostas que conduzem o pensamento crítico e o 

debate informado (Felton, 2007, p. 109). A razão de ser dos museus está ligada a esta 

capacidade de serem lugares de questionamento e reflexão sobre a vida. Se em algumas 

pessoas estas associações e questionamentos surgem de uma forma natural, noutras poderá 

não ser tão natural, este questionamento (Csikszentmihalvi & Hermanson, 1995). O museu 

pode provocar esta reflexão e questionamento, lançando questões, sugestões, pondo o 

visitante em confronto. O desafio a confrontar, em termos de conforto, gostos musicais ou 

gastronomia o séc. XIX com o XXI pode partir dum museu como o MRQM. Da mesma 

forma, o desafio a pensar o papel que teve a educação artística, a mulher e a relação 

homem/natureza ao longo do séc. XX com o papel que têm hoje, na sociedade, poderia ser 

proposto de forma explícita por um museu como o MNSR. A provocação para pensar no 

papel e funcionalidade da arte pode também partir dum museu como o MACS. Qualquer 

museu, independentemente das coleções, pode ser contemporâneo, ao lançar reflexões e 

questionamentos que provoquem os homens e mulheres do séc. XXI. 

 or fim, os respondentes comparam o objeto observado com o seu contexto original – 

sócio-económico, cultural ou familiar. Comparam com o contexto de uso, com lugares 
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relacionados e filmes e imagens da época. Muito do significado e compreensão dos objetos 

que foram criados para ser utilitários nasce deste ver em contexto e quando, num museu, estão 

expostos de forma a valorizar o valor estético ou simbólico e se retiram os referenciais 

contextuais, cria-se um obstáculo à sua compreensão. Kavanagh refere que um trombone tem 

imensos significados, 

(…) mas se nós só temos o trombone e nenhuma informação mais, não saberemos por onde 
começar de outra forma, que não nomear. Os museus estão cheios de objetos despidos dessas 
associações e é algo que ninguém adivinha, o que é que eles realmente significam na vida das 
pessoas (Kavanagh, 2000, p. 103).  

 Há muito a fazer para enriquecer o contexto dos objetos, com imagens, gráficos, 

esquemas, textos, filmes, sons, maquetas, testemunhos, que facilitem a que o visitante se 

relacione de forma mais complexa com o objeto observado e seu contexto original. Como se 

referiu diversas vezes, a complexidade deste espaço entre o visitante e o objeto vai facilita a 

criatividade (Csikszentmihalvi, 1990), ao estimular uma imensidão de relações diferentes, 

potencialmente novas e surpreendentes. 

 Como conclusão deste subcapítulo importa referir que, embora as relações que cada V/P 

cria com os objetos, contextos, lugares ou questões atuais, dependam dos seus referenciais 

pessoais, que por sua vez dependem das suas vivências e experiências, o museu pode 

provocar essas relações. Ao fazê-lo, contribui para que o V/P experimente o questionamento e 

reflexividade, ou seja, experimente o museu como lugar de pensar a vida, o mundo e a 

humanidade. 

9.3.5. O Olhar que Procura – Como ver com o Mundo Interior de Cada Um? 

 Referiu-se na parte inicial deste trabalho que a criatividade é uma capacidade para gerar 

ideias e possibilidades que leva à descoberta pessoal, à mudança e a um alto nível de 

entendimento (Gartenhaus, 1997, p. 17-18). Fruto de um processo de autoria intencional, a 

criatividade parte sempre do Eu (Gaut, 2003, p. 270-271). Quando um visitante se relaciona 

com um objeto, num museu, entra nessa relação com as suas memórias, experiências, 

vivências pessoais, conhecimentos e sentimentos, com todo o seu mundo interior. A memória 

é multifacetada e não consiste num só processo, como refere Kavanagh (2000, p. 23), mas em 

muitos, que se intercruzam. No processo de olhar o objeto, o indivíduo estabelece relações 

entre o que vê e o que sabe (Rosef Calaf et al., 2000, p. 69), e aquilo que ele sabe e acredita 

afeta o modo como vê. Se assim é, podem então desenvolver-se no indivíduo capacidades de 

atenção e análise, permissa imprescindível para fazer a síntese pessoal que cada um 
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9.3.6. O Olhar que Questiona 

 Neste subcapítulo analisam-se as questões que cada museu lança ao visitante, nas 

exposições em causa, e os questionamentos que surgem nos discursos dos visitantes acerca e a 

partir dos objetos. Comece-se por focar as questões que o museu lança ao visitante. 

 Qualquer questão é uma provocação e um ponto de partida para o indivíduo se pôr a 

caminho, à descoberta de respostas. Não existe muito tradição, no entanto, nos museus em 

causa – MRQM, MNSR e MACS – de recorrer a questões explícitas, nos textos das 

exposições, para desafiar o visitante a “pôr-se a caminho”. No MNSR não se encontraram 

questões explícitas nos textos que faziam a mediação com a exposição permanente e as 

temporárias, no período em que o trabalho de campo decorreu. Só nos materiais de mediação 

para crianças e famílias se encontram questões concretas. Um dos percursos para famílias 

convida à participação, lançando questões – “Museu Soares dos Reis? De onde virá este 

nome? De onde virá este museu? Venham Descobrir”75. O questionamento parece ser, neste 

museu [e noutros?] uma ferramenta usada somente para comunicar com crianças. Nos textos 

de sala do MRQM encontra-se uma única questão – “Que dizeis desse paíz?”76 – retirada de 

uma citação que acompanha um mapa de Itália, exposto na sala de batalhas. A questão 

funciona como convite a descobrir o mapa de Itália, seguindo-se uma descrição das 

qualidades e regiões do país. O recurso a essa questão não parece ser estratégico, por parte do 

museu, antes faria parte do excerto de texto citado que, “por acaso”, estava escrito no formato 

pergunta–resposta. Os textos que serviram de base à gravação do audioguia, porém, integram 

uma série de questões, nomeadamente começadas por “sabia que…?”, que traduzem uma 

estratégia de comunicação intencional, para despertar curiosidade e prender a atenção do 

visitante. Estes textos, construídos por uma empresa de comunicação a partir de material 

fornecido pela equipa do museu, demonstram de forma explícita a preocupação de suscitar 

curiosidade.  

 A aprendizagem baseada em problemas tem as suas raízes na metodologia de 

aprendizagem por descoberta, que nasceu na América nos anos 50 do séc. XX. Alguns 

estudos em museus da ciência demostraram que a aprendizagem em museus favorece 

questões relacionadas com a descoberta, como a exploração de objetos, a emergência de 

perguntas, a construção de possíveis soluções e a aplicação de conhecimento a situações 

novas (Vicent, 2013, p. 117). Questionar é sempre uma estratégia potenciadora da criatividade 

                                                 
75 “Bem-vindo ao Museu Nacional de Soares dos Reis”, material de apoio disponível na receção do museu e em: 
http://www.museusoaresdosreis.pt/pt-PT/servico_educacao/materiaisdeapoio/ContentList.aspx 
76 Rego, Joseph António da Sylva – Geographia Moderna, Anno IV, Lisboa, Offic. Patm. De Francisco Luiz, 1784. 
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porque abre a mente e o olhar, leva em busca de vários caminhos e cria o movimento de ir à 

procura. Pensar a partir de questões é uma estratégia fundamental para se promover a 

criatividade. Fazer perguntas e levantar questões a si e aos outros, ajuda a distinguir o que se 

sabe do que não se sabe e desperta a curiosidade. Como diz Adair (2007, p. 37), “a 

curiosidade não é mais do que o apetite pelo conhecimento”. 

 No MACS a exposição de Monika Sosnowska, embora provoque nos visitantes uma 

série de questões, não integra, de forma explícita, nenhuma questão – no roteiro ou nos textos 

da exposição. A exposição Pode um Museu ser um Jardim? Obras da Coleção de Serralves77, 

porém é, ela própria, uma interrogação, o que podemos considerar inédito, nas exposições 

apresentadas por este museu. O próprio título da exposição constitui-se como questão – pode 

o museu ser um jardim? Após este questionamento inicial, o texto de apresentação lança 

novas questões, pela voz do curador, João Ribas: “Como devemos caminhar através de um 

museu? Devemos explorá-lo? Correr, perdermo-nos? Ou ser guiados no nosso percurso pelos 

nossos sentidos e pela nossa curiosidade?” É curioso que mesmo o roteiro da exposição 

assume, nesta exposição, um formato diferente. Em vez dos textos históricos e interpretativos 

que é costume encontrar no roteiro das exposições deste museu, o visitante depara-se com um 

conjunto de textos de autor que são, em si, uma espécie de ferramentas para o visitante partir à 

descoberta da exposição e das questões lançadas: um texto (Dos Jardins) do filósofo Francis 

Bacon, outro (Caminhar), do poeta, filósofo, historiador e naturalista Henry David Thoreau; 

um terceiro (Museus) do arquiteto Siza Vieira; um quarto (O Jardim) da poetisa Sophia de 

Mello Breyner Andresen e, por fim, um texto da artista Luisa Cunha (Palavras para Jardins). 

Como refere o roteiro, estes textos “fazem parte da pesquisa e dos materiais discursivos, 

poéticos, arquitetónico e pedagógico para a exposição”. Percorrendo o texto de Henry David 

Thoreau, encontram-se novas questões: “O que seria de nós se apenas passeássemos em 

jardins e avenidas?(...) Porque é às vezes tão difícil decidir até aonde vamos passear?” O texto 

de Francis Bacon leva-nos a caminhar por extensas enumerações de plantas, por exemplo – 

“Para dezembro e janeiro e a última parte de novembro, deve haver plantas que permaneçam 

verdes todo o Inverno: o azevinho, a hera, o loureiro, o zimbro, o cipreste, o teixo, o ananás, o 

abeto, o rosmaninho, (…)”. O texto de Siza Vieira cruza uma série de referências históricas – 

da Vitória de Samotrácia ao arquiteto Lloyd Wright, da luz de Vermeer à luz de Goya. Sophia 

traz para a arena deste encontro a poesia e o peso das palavras “(…) Ora perdendo o meu 

                                                 
77 Embora simultaneamente estivessem patentes em Serralves duas outras exposições, só se focam estas duas pois foram as 
que os visitantes focaram, no preenchimento do MQ. 
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olhar/ Na indizível verdura/ Das folhas novas e tenras/ Onde eu queria saciar/ A minha longa 

sede de frescura”. Luisa Cunha fecha este conjunto com um texto que integra uma instalação 

sua e lança uma nova questão – “(…) estou agarrado a este ponto. Para onde vou daqui? 

Segue numa direção qualquer.” A forma como estes textos são apresentados ao visitante – 

uma espécie de caixa de ferramentas com diferentes instrumentos para usar, em separado ou 

em articulação – constitui também, de alguma forma, um questionamento implícito. Não são 

dadas respostas nem é sugerido um percurso, antes é proposto um conjunto de instrumentos 

para cada um usar, numa perspetiva educativa construtivista (G. Hein, 1998). Esta parece ser, 

por isso, uma exposição na qual a mediação (roteiro e textos) questiona de forma explícita e 

implícita o visitante, fornecendo ferramentas que potenciam a descoberta pessoal, abrindo 

caminhos e possibilidades.  

 Mesmo quando uma exposição não integra questões explícitas, os objetos podem 

questionar o V/P. Ao observar um objeto num museu o V/P é desafiado a questionar-se acerca 

do seu uso, proveniência ou significado. É natural, também, que surjam questões neste 

encontro, não sobre o objeto em si, mas a partir do mesmo – alguns objetos questionam a 

vida, o futuro, ou o sentido da arte. Na Figura 53, p. 260 é perceptível a diversidade de 

questionamentos que surgiu do encontro dos V/P com as obras por si selecionadas. Os V/P 

questionam-se acerca do processo de fabrico dos objetos, da sua história, da cena 

representada, ou do seu contexto original. Questionam-se também acerca de assuntos mais 

abstratos, como o significado dos objetos, a sua relação com outros objetos e o processo por 

detrás da montagem. A partir da observação dos objetos, o visitante questiona-se sobre o 

sentido da arte, da vida, sobre a educação artística ou possibilidades utópicas que a sua 

imaginação cria.  

 Uma interrogação gera movimento, é o propulsor para sair de onde se está. As questões 

põem o visitante a caminho do objeto e, partindo deste, a caminho de outros lugares. Ao 

observar uma obra, o visitante pode percorrer um caminho restrito, em torno dela, ou ser 

levado a dar “a volta ao mundo”, a partir desse encontro. As questões, enquanto propulsoras 

de movimento, podem facilitar esses caminhos e o museu pode tirar mais partido do poder das 

questões, integrando-as de forma implícita e explícita nas exposições e nos elementos de 

mediação. A verdade é que “por vezes os profissionais estão tão habituados aos objetos e 

coleções que perderam o sentido de assombro pelos artefactos” (Jurado, 2014, p. 29-30) e, por 

isso, deixaram de os questionar. O ponto de partida para o questionamento numa exposição 

parte dos profissionais, ao deixarem-se eles próprios questionar pelos objetos com que 



 

trabalham 

Este posici

com que tr

a ver com 

2005), disc

significado

contempor

mesmo tem

 Cont

simultanea

contempor

aquele que

mais que o

estar dentr

preciso pr

imersos no

contribuirá

125) refere

seja o perf

conexões e

as relações

experiment

Criativid

para, a par

ionamento d

rabalham e,

m a noção d

cutido no C

os, engajad

raneidade “(

mpo, dele to

Figur

Figura d

temporâneo

amente, está

râneo é “in

e não coinc

outros, de p

ro e fora ao

ofissionais 

os objetos e

á para prov

e-se aos mu

fil das sua c

entre o mus

s”. Ao ser c

tais, conhec

dade nos Mu

rtir desse re

dos profissi

 simultanea

de ser conte

Cap. 2, imp

do com a

(…) é uma 

orna distânc

ra 53 – Questi

desenhada a par

o é “aque

á fora do tem

ntempestivo

ide perfeita

perceber e a

o mesmo te

com um o

e deslocados

ocar um ol

useus de art

coleções, “to

seu e as pes

contemporâ

cedoras das

useus – Esp

edescobrir d

ionais que s

amente, sere

emporâneo.

plica que o 

a contempo

singular rel

ias”. 

ionamentos do

rtir das resposta

ele que m

mpo” (ibid.

o”, para co

amente com

aprender o s

empo, estar

olhar contem

s, questiona

har questio

te como de

odos deveri

soas, e essa

âneo, o mus

s possibilid

paços Entre 

260 

dos objetos 

se propõe –

em question

 O conceit

museu seja

oraneidade.

lação com o

os Visitantes a

as dos visitante

mantém o 

, p. 62). Ag

oncluir que

m o seu tem

seu tempo. 

r dentro, m

mporâneo, 

ando-os. O 

onador, nos

evendo sem

iam ser cont

a ser justam

seu gera pr

dades e adeq

e Elemento

poder prov

conhecerem

nados por e

o de pós-m

a um espaç

 Para Ag

o próprio te

acerca e a part

s ao MQ. 2015

seu olha

gamben part

e “é verda

mpo”, que es

Ser contem

mas question

capazes si

olhar conte

visitantes.

mpre ser con

temporâneo

mente a sua m

ráticas nova

quadas aos 

os de Mediaç

vocar questõ

m profundam

les, – tem d

museu (Juan

ço fórum, d

gamben (20

empo, que a

tir do Objeto 

© Inês Ferreira

ar fixo no

te de Nietzc

deiramente 

stá deslocad

mporâneo nu

nando e que

multaneame

mporâneo d

Fontana M

ntemporâneo

os por se oc

matéria prim

as e gerador

contextos m

ação 

tões no visi

mente os ob

de alguma f

nola & Colo

de construçã

009, p. 5

adere a este

a 
no tempo 

che, para qu

contempo

do, pois é c

uma exposi

estionando-

mente de est

dos profissi

Merilles (201

os, qualque

cuparem das

ma, as cone

ras de novi

mutantes (i

tante. 

bjetos 

forma 

omer, 

ão de 

59) a 

e, ao 

 

mas, 

uem o 

râneo 

capaz, 

ição é 

-se. É 

tarem 

ionais 

12, p. 

er que 

s suas 

exões, 

idade, 

ibid.). 



Cap. 9 CRIATIVIDADE NO MUSEU – EXPERIÊNCIAS DOS VISITANTES 

261 
 

Considera-se que o pensamento de Olaia Fontana pode estender-se a outros museus, que não 

só de arte. 

9.3.7. Elementos Facilitadores e Bloqueadores de Experiências Criativas 

 Nos subcapítulos anteriores percorreram-se diferentes olhares que podem potenciar a 

relação criativa com objetos num museu. Analisou-se também a forma como o 

questionamento pode provocar a criatividade, nessa relação. Neste subcapítulo analisam-se 

alguns elementos considerados pelos visitantes como facilitadores ou bloqueadores da relação 

com os objetos, à luz da contextualização teórica construída no Cap. 6. A Figura 54, p. 262 

mostra, em contraponto, elementos bloqueadores que os visitantes encontraram e facilitadores 

que gostariam de ter encontrado nas suas visitas. Algo que emerge da análise dos dados do 

MQ é que a falta de informação é considerada um obstáculo à relação do visitante com o 

objeto. Poder-se-á questionar se é necessário informação para ter uma experiência criativa. É 

importante, como se viu atrás, que ambos os contextos – o da exposição e o do visitante – 

sejam complexos e ricos, para potenciar relações novas e inesperadas (Latimer & Skeggs, 

2011, p. 394). Se o campo da exposição não tiver complexidade, diferentes pontos de entrada 

e possibilidades, o visitante poderá sentir dificuldade em criar relações novas. Alguns 

visitantes poderão ter uma experiência profundamente criativa e complexa no encontro direto 

com os objetos, sem necessidade de informação ou suporte, mas outros poder-se-ão sentir 

perdidos, descontextualizados, sem ganchos para entrar, com o seu Eu, na relação. Por outro 

lado, se o contacto direto com os objetos levanta questionamentos sobre os mesmos, como se 

viu – sobre o autor, o contexto em que viveu, ou o processo, por exemplo – mas depois não 

existem elementos que ajudem a procurar respostas aos questionamentos, a relação com o 

objeto dificilmente se complexifica. Muitos visitantes consideram que a falta de informação é 

um obstáculo, para o visitante se relacionar com o que vê : “a experiência podia ser mais rica 

se houvesse mais informação acerca das pinturas“, “é muito frustrante ver pinturas muito 

bonitas sem nenhuma informação”, “sem ajuda senti-me um pouco desamparada”, “aconteceu 

por vezes sentir-me perdido nas salas”. Muitos respondentes consideram que a visita teria sido 

mais rica se tivessem acesso a mais informação sobre as obras, artistas e informação 

contextual. O material de mediação que mais gostavam de ter encontrado na visita era “mais 

texto”(Tabela 14, p. 263). 

 A constatação de que mesmo em museus com bastante texto, o que o visitante procura é 

“mais texto” põe em causa a forma como os textos são construídos, muitas vezes partindo de 

informação histórica e especializada e não dos objetos nem dos questionamentos dos 
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o ajuste dos desafios e conteúdos do texto ao nível das suas capacidades, interesses e 

motivações pessoais (Asensio et al., 2011, p. 68). 

 Para encontrar este equilibrio, é necessário conhecer bem os dois lados – os desafios 

que o objeto levanta e as curiosidades e questionamentos do visitante. Considera-se relevante 

esta questão, por várias razões: os dados mostram que a falta de informação é um obstáculo a 

uma visita mais rica; este fator é apontado como obstáculo em qualquer dos museus, por 

visitantes de qualquer idade (ver Tabela 15, p. 265); os textos podem ser trabalhados sem 

necessidade de reestruturações profundas das exposições nem custos significativos.  

 

Que mediação mais gostariam os respondentes de ter encontrado na sua visita? 

Tipo de Mediação  Número de resposta (cada célula corresponde a uma resposta) 

Mais texto                                        

Dispositivos Interativos                                       

Filme                                       

App para telemóvel                                       

Audioguia                                       

Mesa de Atividades                                       

Jogos                                       

Gráficos                                       

Lupa                                       

Mais fotos                                       

Mais arte                                       

Tabela 14 – Que Mediação Gostariam de Ter Encontrado? Relação com Museu 

MRQM, MNSR, MACS. 2015 © Inês Ferreira 

 Além de mais informação os visitantes consideram que mostrar o objeto em contexto de 

uso facilitaria a relação com o objeto e sugerem o recurso a imagens e fotos para perceber o 

seu contexto de uso – algo simples mas que, em muitas situações, não existe e facilitaria a 

experiência de imersão. Referiu-se atrás que o contexto é um elemento facilitador da 

criatividade (Heerwagen, 2006) e que o facto do visitante se sentir confortável quer no 

contexto social, físico, temporal e relacional do museu, quer no contexto da exposição, 

contribui para que esteja aberto à criatividade. Efetivamente, em relação ao contexto físico, 

alguns visitantes referiram que este era um obstáculo à relação – um contexto frio ou 

“monótono”. Relativamente à organização dos objetos no espaço, os visitantes sugeriram 

algumas medidas que poderiam facilitar a experiência da visita: juntar num mesmo espaço 
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objetos de tipologias distintas, usar cores diferentes no contexto expositivo ou juntar objetos 

de períodos diferentes. Além de uma diferente organização dos objetos, os visitantes sugerem 

a integração doutros elementos no discurso expositivo para facilitar a relação 

visitante/objetos. A sugestão mais referenciada é a de introduzir experiências interativas e de 

participação – “um tipo de experiência interativa”, “jogos, interações”, “as pessoas 

escrevessem”, “obras mais interativas”, “obras em que se podesse participar e criar”. Ao 

questionar os visitantes acerca do que gostariam de ter encontrado na visita, em termos de 

mediação, a opção mais selecionada depois de “mais texto” foi “dispositivos interativos”. Um 

número significativo gostava também de encontrar apps para telemóveis e mesas de 

atividades. Na Tabela 14, p. 263 verifica-se que, além de mais textos, no MNSR muitos 

visitantes gostariam de encontrar um audioguia que os orientasse na visita. No MRQM por 

sua vez, aquilo que os V/P mais gostariam de encontrar era um filme ou pequenos vídeos que 

ajudassem a mergulhar no contexto da época. Os visitantes sugerem ainda a integração de 

outros elementos (Figura 54, p. 262) como réplicas e objetos para tocar, música relacionada 

com o contexto de cada sala, recreações, novas perspetivas para olhar, elementos que 

orientem no espaço. Estas sugestões mostram, por um lado, a vontade de ter uma experiência 

mais participativa, sensorial e holística e, por outro, a necessidade sentida de orientação e 

suporte. Efetivamente nos museus a experiência é ainda, em muitos casos, pouco holística e as 

possibilidades de participação reduzidas. Referiu-se atrás que o contacto com a diversidade e 

com a riqueza de experiências e conhecimentos facilita a criatividade (Adair, 2007, p. 23-24) 

e que, num museu, um maior leque de experiências, conhecimentos, coisas para tocar, 

escrever, conversar, abre possibilidades de relações novas e criativas. 

 Da análise de dados relativos aos facilitadores e obstáculos, o que se considera mais 

significativo é a necessidade de repensar a comunicação a nível de textos, seja em que suporte 

for – parede, roteiros, audioguias, apps para telemóveis ou outros – e de diversificar os 

elementos de mediação entre os objetos e os visitantes. Os textos oferecem hoje muitos 

caminhos e possibilidades, enquanto elemento de mediação. A complexidade das relações 

novas e criativas irá resultar de um processo de divergência (descobrir o novo) e integração 

(integrar no que já se conhece) (Csikszentmihalvi, 1990). Como se referiu, alguns elementos 

mediadores textuais, promovem a participação mais passiva, como as folhas de sala 

descritivas, outros convidam a um envolvimento mais ativo, como as folhas de sala que 

levantam questões, outros ainda a um envolvimento sensorial, como os audioguias que 

envolvem numa experiência imersiva. Entre os textos de sala, podem haver textos que 
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levantam questões, que integram perspetivas múltiplas, citações ou que veiculam a voz dos 

visitantes, por exemplo. Em todos estes casos diversos os textos podem ajudar a olhar o 

objeto, envolver pessoalmente o visitante, desafiá-lo a fazer escolhas e sentir-se confiante. Só 

assim o texto é um mediador que personaliza a visita, seja ele um texto descritivo em suporte 

papel ou um texto num audioguia com diversas vozes e perspetivas. Num tempo em que os 

museus sentem dificuldades em renovar as exposições com regularidade, a aposta na 

renovação dos objetos mediadores textuais – surpreendentes, questionadores, intrigantes, que 

vão ao encontro das questões dos visitantes – pode constituir um caminho para a criatividade. 

Enquanto elementos de mediação, os textos podem ser agentes transformadores que facilitam 

a personalização e a integração do conhecimento. 

Relação entre preferência de materiais de mediação e idade dos visitantes 

Tipo de Mediação  Nº de resposta (cada célula corresponde a 1 resposta) 

Mais texto                                        

Dispositivos Interativos                                       

FIlme                                       

App para telemóvel                                       

Audioguia                                       

Mesa de Atividades                                       

Jogos                                       

Gráficos                                       

Lupa                                       

Mais fotos                                       

Mais arte                                       

Tabela 15 – Que Mediação Gostariam de ter encontrado? Relação com Idade 

Relação entre escolhas e idade dos respondentes. 18 / 25; 26 / 45; 46 / 65; mais  65 anos. 2015 © Inês Ferreira 

9.4. PONTOS-CHAVE E PONTES DE CONTINUIDADE 

 Num museu, o espaço entre corresponde, metaforicamente, ao guarda-roupa de C.S. 

Lewis, enquanto lugar de passagem do real para o imaginário, do que se vê para o que se 

imagina (ver 9.2, p. 223). Analisadas as experiências dos visitantes, de relacionamento com 

objetos nesse espaço entre, procurou perceber-se de que formas é que a criatividade se 

desenvolve nesse espaço. Os relatos indiciam que esse é um espaço aberto a possibilidades, 

onde se interrelacionam memórias, conhecimentos, experiências, sentimentos e geram novas 

ideias e pensamentos. A análise dos conteúdos sugere assim que esse é um espaço 
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10.1. PONTOS DE PARTIDA PARA A INVESTIGAÇÃO 

 A questão de investigação central no Cap. 9 relacionava-se com o que se passa no 

espaço entre o visitante e o objeto exposto. Neste capítulo parte-se dessa experiência para 

discutir de que formas a mediação promove a criatividade nessa relação. Cruzam-se, num 

primeiro momento, as representações dos profissionais (Cap. 8) com as experiências dos 

visitantes (Cap. 9) e o contexto teórico, para construir um contexto multifacetado da relação 

visitante/ objeto. Ao abordar o espaço entre o visitante e o objeto, questiona-se como é que 

esse espaço se caracteriza, enquanto espaço de mediação. Num segundo momento discute-se a 

mediação nesse contexto, recorrendo de novo ao MQ para recolher dados adicionais que 

possibilitem saturar alguns esquemas criados em torno da exploração de determinados objetos 

expostos. As questões que orientam esta parte da investigação completam a pesquisa iniciada 

no Cap. 9 sobre o espaço entre como espaço de encontro criativo, apontando estratégias para 

trabalhar a mediação nesse espaço. Importa sublinhar que o espaço entre o V/P e o objeto é, 

por si, potencialmente criativo. A mediação pode contribuir para que esse espaço se constitua 

realmente como criativo e para aprofundar as suas possibilidades criativas. A mediação, no 

entanto, não transforma por si um espaço potencialmente criativo num espaço realmente 

criativo. Pode facilitar a que isso aconteça, mas é o indivíduo que provoca essa transformação. 

10.2. ENTRE O REFERENCIAL TEÓRICO, AS REPRESENTAÇÕES DOS 

PROFISSIONAIS E AS EXPERIÊNCIAS DOS VISITANTES 

 Este subcapítulo detém-se no espaço de interceção entre o conhecimento construído nas 

entrevistas aos profissionais, o conhecimento construído a partir dos MQ aplicados aos 

visitantes e o referencial teórico apresentado na parte inicial da tese. Analisam-se 

consonâncias e dissonâncias entre diferentes vozes – dos visitantes, profissionais e diversos 

autores – para chegar a algumas sínteses. 

10.2.1. Espaço Entre como Espaço de Imaginação 

 A imaginação permite reproduzir e visualizar memórias e situações vividas ou construir 

resultados imaginados (Sefertzi, 2000, p. 2). Pela imaginação viaja-se pelo passado e pelo 

futuro, pelo interior e à volta de cada um. Na análise dos MQ percepciona-se que, numa 

exposição, a imaginação é despoletada de forma intuitiva, no contacto com o objeto, 

entreabrindo várias portas. É necessário, no entanto, alguma provocação, para o visitante 
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passar por essas portas e avançar em profundidade e complexidade na relação imaginativa 

com o objeto. Também os profissionais referem nas entrevistas que o museu “deve criar 

condições para o exercício da criatividade” (E9) e para “a curiosidade e imaginação” se 

revelarem (E4). Mencionam que o próprio contexto do museu despoleta a imaginação por si, 

por exemplo, no MRQM “as pessoas gostam imenso de imaginar e de passear pelo passado” 

(E4). É verdade que o próprio contexto do local despoleta a imaginação mas, por vezes, não 

basta. Nas visitas orientadas, incentiva-se o recurso à imaginação (E4) mas quem visita o 

museu sem participar em atividades orientadas muitas vezes não encontra esse incentivo. A 

análise dos dados recolhidos no MQ evidencia que muitos visitantes se sentem desafiados, 

perante um objeto, a imaginá-lo no contexto de determinada época – como seria usá-lo ou que 

histórias ele conta. Mas para imaginar o contexto de determinada época, um objeto em uso ou 

uma história por detrás de um objeto importa ter elementos visuais, sonoros, textuais, 

contextuais, que provoquem e alimentem a imaginação. Para imaginar um baile do séc. XVIII 

ou determinada peça em uso, são necessários referenciais sobre como funcionavam esses 

contextos, quem estava envolvido, para a imaginação trabalhar. Se os profissionais referem, 

nas entrevistas, a importância deste tipo de contextualização, os visitantes expressam a 

necessidade de referências: “sem ajuda senti-me um pouco desamparada”, “aconteceu por 

vezes sentir-me perdido nas salas”. Nos museus em causa os visitantes dizem sentir falta desta 

contextualização que despolete a imaginação. Os profissionais referem que gostariam de 

disponibilizar uma “contextualização inicial” (E3), “mais holística”(E5), a exibição de 

“estudos preparatórios” (E2) ou dos “processos de construção” (E2). Mas os contextos 

expositivos em causa carecem desses apoios contextuais, holísticos, que poderiam apoiar o 

visitante a viajar com a imaginação a partir do encontro inicial com o objeto. 

 Outra questão que importa focar, relativamente ao despoletar da imaginação neste 

espaço entre, é que os MQ mostram que, no encontro do V/P com o objeto do museu, a 

imaginação lhe permite viajar por três contextos: o contexto do objeto, o seu contexto pessoal 

e outros contextos. As pistas para o visitante seguir viagem com a sua imaginação poderiam, 

por isso, levá-lo a viajar com a imaginação pelos diversos contextos. Também os profissionais 

se referem ao museu enquanto espaço de encontro criativo consigo mesmo, quando dizem que 

“a criatividade num museu, deve centrar-se no indivíduo (…) permitir construir experiências a 

partir dele mesmo que sejam relevantes para ele” (E5). Contudo, nos museus referidos, não se 

encontram provocações que desafiem o V/P a viajar pelo interior de si próprio ou por outros 

contextos, a partir do objeto. Esses museus estão mais focados em levar o visitante a viajar 
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pelo contexto dos objetos expostos. Para o desafiar a viajar por outros contextos – imaginar 

objetos associados, comparar com outros contextos – importa trazer esses outros contextos 

para o museu – imagens, referências sonoras, visuais, citações – para abrir essas portas. 

 A imaginação é, portanto, uma ferramenta poderosa para viajar pelo passado e futuro, 

pelo mundo interior e pelos contextos exteriores a cada um. Para usá-la de forma profunda e 

complexa, o V/P precisa de estímulos que captem a atenção (Csikszentmihalvi & Hermanson, 

1995) – na programação ou no contexto expositivo – e incentivem a viajar com a imaginação. 

No cruzar entre diversos contextos (Falk & Dierking, 2000), a criatividade nasce de 

associações novas que se vão criando. Referiu-se atrás que o PC não é o primeiro pensamento 

que se tem sobre as coisas, é um segundo pensamento, a partir do primeiro (Paul & Elder, 

2002). Este olhar imaginativo que se propõe é um segundo olhar, que parte de um primeiro, 

intuitivo, mas é mais complexo, crítico e criativo. São necessários estímulos para se passar do 

primeiro para o segundo nível de olhar imaginativo. 

10.2.2. Espaço Entre como Espaço de Relação 

 Para falar do espaço entre enquanto espaço de relação, importa retomar duas questões 

téoricas atrás discutidas. A primeira relaciona-se com o facto do potencial criativo duma 

exposição ser maior se a sua complexidade for mais densa. A complexidade contrói-se pela 

união e reestruturação das várias partes (Heerwagen, 2006, Cognitive Aspects of Creativity 

Section, para. 6) e os espaços entre permitem ao V/P andar por entre as unidades de 

conhecimento e criar relações entre elas (Latimer & Skeggs, 2011, p. 54). Se o terreno de 

uma exposição for complexo, é maior o potencial para uma visita criativa (Csikszentmihalvi, 

1990, p. 41-43). A segunda questão teórica tem a ver com a importância da diversidade para 

potenciar a criatividade (Csikszentmihalvi & Hermanson, 1995). Quanto maior a diversidade 

das unidades de conhecimento, maior o potencial de surgirem relações novas e 

surpreendentes. 

 Da análise dos MQ verifica-se que o visitante relaciona o objeto observado com outros 

– na mesma vitrina ou sala, noutras partes do museu ou fora dele. O visitante relaciona ainda 

o objeto com imagens que viu, ideias ou elementos que conhece do contexto social, 

económico e familiar do objeto, e cria relações com outros contextos e lugares. Aprender por 

comparação é algo natural e a forma como os visitantes recorreram a tantas e diversas 

comparações, ao preencher o MQ, reforça a ideia de que se constrói conhecimento ao 

relacionar, por comparação e confronto. Nos museus este potencial pode ser explorado, pois a 

diversidade de objetos que constituem as coleções é, normalmente, muito grande. A verdade é 
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que nos museus onde este trabalho se desenvolveu são raras as chamadas de atenção 

explícitas para comparar objetos, seja com outros no museu ou fora do museu. Objetos que 

habitam a mesma sala raramente são colocados em confronto ou diálogo, de forma explícita. 

A colocação no mesmo espaço resulta de uma escolha e pode despoletar a comparação, mas 

essa provocação poderia ser mais explícita, para interceptar o visitante. 

 Os profissionais entrevistados referem que gostariam de implementar mudanças no 

contexto expositivo, “conceber uma nova organização para os objetos” (E2), “recriar o 

discurso” (E12), mudar o circuito “para ser mais fácil contar uma história” (E6), “reestruturar 

as coleções, agarrar um tema que agregue” (E8), introduzir periodicamente novas peças no 

discurso, “fazer rotação, criar diálogos” (E1). Também os visitantes mencionam que 

gostavam de encontrar outras possibilidades de relação na exposição, entre objetos distintos 

em termos formais e cronológicos. O que os visitantes gostariam de encontrar parece coincidir 

com o que os profissionais gostariam de oferecer. Parece existir, no entanto, uma dissonância 

entre essas aspirações e o que as exposições oferecem. Essa situação traz, de novo, à reflexão 

uma questão anteriormente colocada: será que a adaptação de normas e modelos, assim como 

a especialização dos museus ao longo do séc. XX, criou um constrangimento à criatividade? 

O estudo e exposição compartimentada das coleções, a separação e organização por temas, 

tipos, coleções, materiais, terá dificultado as comparações, diálogos, aproximações entre 

partes distintas? Os profissionais referem, nas entrevistas, o perigo do conhecimento conduzir 

a normas e modelos muito organizados, sem lugar ao “fora de sítio”, a encontros improváveis. 

Mais conhecimento, potencialmente, gera criatividade. Mas se o conhecimento das coleções 

não for acompanhado por pensamento crítico e criativo, que questione, poderá dar lugar a 

normas rígidas, que coloquem a criatividade em risco? Neste contexto compreende-se a 

pergunta atrás citada: “Num momento em que a competência técnica no processo de 

desenvolvimento de uma exposição atingiu o seu ponto mais alto, porque é que o quociente de 

criatividade das exposições é percepcionado como sendo tão baixo?” (ver 8.2.5). Esta 

discussão sugere um repensar das exposições a dois níveis. Por um lado, a vontade que parece 

existir da parte dos visitantes e dos profissionais, de exposições mais híbridas, sem fronteiras 

estanques entre coleções, épocas ou tipologias. Por outro, a nível da informação disponível, a 

possibilidade de tornar as exposições potenciadoras de experiências de criatividade, 

integrando desafios explícitos a comparar, aproximar, relacionar. Essa forma básica de se 

construir conhecimento por comparação alimenta-se. Os profissionais referem que é 

importante “ter bastantes informações” nas exposições “para a pessoa poder tê-la à 
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disposição” mas, simultaneamente não escondem o “receio que “a informação ultrapasse a 

importância do objeto” (E1). A diversidade de informação numa exposição, se disponibilizada 

como um conjunto de ferramentas, cada um usa na medida e forma que decidir. Como refere 

um profissional entrevistado, é necessário “ter pistas para as pessoas poderem descobrir o 

resto, é muito importante que não seja tudo explicado” (E1). Se tudo é explicado, a 

criatividade enquanto processo em aberto pode morrer. Mas se nada é disponibilizado para 

construir conhecimento, o visitante pode ficar perdido. Ou seja, o conhecimento pode 

potenciar a criatividade mas pode, também, bloqueá-la, se se cristalizar em fórmulas fechadas. 

10.2.3. Espaço Entre como Espaço de Análise 

 Ao falar de espaço entre como espaço de análise, retoma-se a contextualização teórica 

feita. Por um lado, a observação atenta aumenta a diferenciação e apreciação do detalhe 

(Kesner, 2006, p. 5); por outro, como refere Adair (2007, p. 18), a observação atenta dá a 

conhecer, por detrás de cada objeto, um “maravilhoso mundo novo”. Este olhar atento é, 

também, um segundo olhar, que parte do primeiro, intuitivo, para dissecar, ver à lupa, 

percorrer os recantos do objeto e, por fim, redescobri-lo em profundidade.  

 Nos MQ os visitantes revelam que os elementos plásticos dos objetos – cor, 

luminosidade, movimento, materiais – assim como os elementos expressivos – sentimentos, 

sensações, emoções – despertam a sua atenção e convidam a ver em detalhe. Referem ainda 

que, por vezes, é algo mais pessoal e emocional que os prende a um objeto. São poucas, no 

entanto, as referências nos textos expositivos dos museus analisados que desafiem o 

aprofundar deste olhar analítico – ver em detalhe a cor de um quadro, descobrir sentimentos 

ou emoções por detrás dum rosto ou gesto, encontrar palavras para definir a expressividade de 

uma escultura. Embora sejam poucas as referências explícitas que desafiam a olhar em 

profundidade, os profissionais referem esta necessidade: “Se houver uma tabela comentada” 

(E3), “materiais de interpretação em vários suportes” (E5) e “recurso aos textos, tabelas (que) 

contextualizem uma pintura” (E3) o visitante é desafiado a ver em detalhe. Percebe-se no 

entanto que, entre os profissionais, há conceitos distintos, relativamente a este “desafiar a 

ver”. Uns referem as “visitas que de facto estimulam o olhar, estimulam o pensamento” (E5); 

outros referem visitas centradas no “dizer como é que se deve olhar para aquela obra” (E1). 

Fala-se também de visitas em que se transmite informação e outras em que se desafia a 

construir a partir do olhar. Entre atividades orientadas, por um lado, e o encontro direto do 

visitante com os objetos, por outro, há poucos auxílios para um olhar em profundidade, que 

leve a descobrir esse mundo novo por detrás de cada objeto, que Adair refere. Poderia uma 
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questão sobre o tratamento plástico de uma obra ou as emoções de um rosto ser o suficiente 

para fazer o visitante mergulhar no desnovelar da obra? Os textos que acompanham uma 

exposição – audioguias, textos de parede, desdobráveis – podem questionar, aproximar, 

desafiar a ver à lupa. Poderão eles ser construídos a partir dos questionamentos dos visitantes? 

Este estudo sugere que estes materiais poderiam ser construídos a partir do conhecimento 

criado em torno dos objetos e, simultaneamente, a partir dos questionamentos dos visitantes. 

 Outra questão que se salienta da análise dos MQ é que o contexto expositivo, ao 

destacar determinados objetos, convida à sua análise atenta. O facto de um objeto estar 

isolado numa sala, destacado no alto duma escadaria, ou disposto de forma cenográfica, pode 

levar o visitante a olhá-lo com atenção. Da mesma forma, um objeto extraordinário pode 

perder-se numa sala onde estão muitos objetos semelhantes, da mesma tipologia. Será que ao 

longo do percurso expositivo o museu pode criar zonas de tensão? Poderá criar, em torno de 

determinados objetos, alguma contextualização e cenografia que capte a atenção? Pode o 

museu modelar o percurso e integrar ritmos para captar o olhar do visitante? Esses interesses 

situacionais podem conduzir ao interesse individual (Vicent, 2013, p. 111). 

10.2.4. Espaço Entre como Espaço de Perspetivas Diferentes 

 Pode promover-se a criatividade fornecendo diferentes pontos de vista para cada 

visitante chegar às suas própias conclusões (Shumann & Popp, 2014, p. 61). As ideias dos 

visitantes, relativamente a esta questão, são bastante coicidentes com as sugestões dos 

profissionais. Parece haver por parte de ambos a consciência de que determinadas mudanças 

nas exposições, como a introdução de vozes diferentes, poderia torná-las mais criativas.  

 Os visitantes explicitam, nos MQ, que gostariam de ver os objetos pelos olhos de quem 

os usou, produziu, viveu em determinada época ou neles é retratado. Mostram vontade de, em 

certos contextos, ver pelos olhos de quem está de fora – ver o ambiente burguês pela 

perspetiva do povo, a chegada ao Japão pela perspetiva dos Japoneses, ou um contexto 

católico pelos olhos de alguém de outra religião. Também os profissionais se referem ao facto 

duma exposição “promover perspetivas múltiplas acerca dos objetos” (E9) e de “cada obra 

abrir muitas hipótises” (E9). Referem intervenções na exposição permanente por artistas 

contemporâneos, como forma de introduzir outras vozes, lembram que até o inventário pode 

abrir-se a outras perspetivas, integrando na biografia do objeto “a parte imaterial, emocional”. 

Se profissionais e visitantes consideram que diferentes vozes e olhares tornariam o espaço 

entre mais criativo, porque não existem mais materializações? Embora por vezes presentes na 

programação paralela, essas perspetivas raramente estão presentes nas exposições em si. 
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Verificou-se nas entrevistas que parece existir medo de arriscar nas exposições permanentes, 

“correm-se menos riscos”, “mantêm-se os mesmos discursos por longos períodos”. A 

mediação pode introduzir diferentes vozes e olhares numa exposição permanente, mesmo que 

de forma experimental, sem alterar definitivamente o discurso da exposição. 

 Ao perspetivar o “museu ideal”, Umberco Eco sugere, exatamente, um museu com 

múltiplas perspetivas sobre um só objeto: 

O meu ideal é um museu que sirva para entender e disfrutar um único quadro (ou uma só 
escultura). Por exemplo, a Primavera de Botticelli. Toda a sequência das salas das Uffizi 
deveria transformar-se num única viagem através da qual se chegasse, por fim, a entender 
todos os aspetos da Primavera. Haveria salas que nos introduziriam na Florença da época, a 
cultura humanista, o redescobrimento dos antigos, os fermentos místicos do momento (…) 
Seguiriam as obras dos pintores que precederam e inspiraram Botticelli, e as oficinas de Lippi 
e Venocchio (…) as obras de Boticelli anteriores à Primavera (…) como a mulher era vista 
naquela época (…) devia ouvir-se música que Boticelli poderia ter ouvido, as vozes dos poetas 
e filósofos que possam ter lido e, se necessário, deviam aparecer grandes fotografias das 
paisagens toscanas (…) gostava também de ver documentos sobre a flora e fauna da época, 
para entender como ele concebeu a partir delas as suas flores e árvores (…)  gostava de chegar 
à sala onde finalmente via a Primavera com o olhar já educado para ver as coisas como um 
florentino de Quattrocento. Nas salas seguintes gostava de ver os detalhes, soluções pictóricas, 
comparações com detalhes de outros pintores. Por fim, na última sala, tudo o que pudesse 
dizer-me algo sobre a herança de Boticcelli, até aos pré-raphaelitas. Este museu de um só 
quadro também podia viajar e ser instalado de novo em muitos lugares. O meu museu do 3º 
milénio manter-se-ia sempre inédito, sempre capaz de oferecer novas surpresas (Eco, 2014, p. 
39-41). 

 Ainda que o museu ideal de Umberto Ecco não exista, ele pode inspirar qualquer museu 

para disponibilizar diferentes vozes e perspetivas sobre os seus objetos. 

10.2.5. Espaço Entre como Espaço de Encontro Pessoal 

 Num museu é importante que o visitante se situe na exposição e se sinta confortável 

mas, simultaneamente, saia da zona de conforto, parta do conhecido para o desconhecido. 

Para tal é necessário que se relacione com os objetos ou exposição envolvendo todo o seu 

mundo interior – conhecimentos, memórias, emoções (Kavanagh, 2000). 

 Nos MQ verifica-se que os V/P trazem para a relação com os objetos que selecionaram 

vivências pessoais positivas ou dolorosas – recordações, momentos, lugares, pessoas. Esse 

processo intuitivo surpreende, por vezes, o próprio – um cheiro que o faz viajar por um lugar 

da infância ou uma imagem que o leva para um tempo específico. Muitos investigadores 

sublinham a importância dos sentimentos, atitudes e emoções na aprendizagem e na 

probabilidade de continuar um interesse despertado (Vicent, 2013, p. 111). O interesse, como 

se referiu, está associado à motivação intrínseca, diretamente relacionada com a aprendizagem 

criativa. No entanto, as formas pessoais pelas quais se constroem significados – experiências, 
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opiniões, imaginação, memórias – são muitas vezes, de acordo com Silverman (1995, p. 165), 

ignoradas e consideradas inapropriadas pelos museus. 

 Numa exposição o visitante necessita, antes de mais, de situar-se – tal como alguém, 

perante um mapa – para, a partir daí, escolher o caminho a seguir. Os profissionais referem 

esta necessidade do V/P se situar quando falam da exposição integrar referências a interesses 

dos públicos e à personalidade do artista, possibilitando aproximações afetivas e pessoais do 

V/P às pessoas por detrás das obras. Referem ainda que gostariam de integrar “os contextos 

em que o artista viveu, conhecimento que travou com outros”, assim como ligar “o passado e 

o presente” (E4). Falam ainda de, nas exposições, “deixar esse espaço aberto (…) esse clima 

de liberdade” (E1), para o V/P entrar com o seu Eu. O processo através do qual a vida interior 

de cada um emerge neste espaço entre, despoletado pelo encontro com o objeto é, por vezes, 

inconsciente. O museu pode, no entanto, de forma explícita, incentivar este entrosamento, 

questionando o V/P acerca das suas recordações ou desafiando-o a entrar na experiência com 

as memórias. 

 Relativamente ao processo através do qual a época e lugar associados a um quadro, 

ambiente ou objeto se cruzam com o aqui e agora do visitante e do mundo, provocando 

movimentos diacrónicos, é algo que o museu pode ou não potenciar. Referiu-se atrás que são 

ténues as referências nos museus estudados a estes confrontos com as questões da atualidade, 

mas são muitos os contextos que permitem essas aproximações e confrontos. Este desafio a 

confrontar o contexto apresentado pelo museu com o contexto do mundo e da atualidade é um 

dos grandes desafios de qualquer museu, pequeno ou grande, com coleções de qualquer tipo 

ou período. Quando o museu potencia a reflexão pessoal sobre o mundo, a partir dos objetos, 

o museu é, efetivamente, contemporâneo. De acordo com Jonh Falk e Dierking,  

Os visitantes dos museus não catalogam as suas memórias visuais dos objetos e das tabelas em 
esquemas académicos, conceptuais, mas assimilam os eventos e observações em categorias 
mentais de significado pessoal e personificado, determinado por acontecimentos nas suas vidas 
antes e depois da visita (Falk & Dierking, 1992, p. 123). 

 É neste contexto que Émond (2003, p. 313) refere a importância de “atividades que 

encorajam os visitantes a refletir, rever, criar, responder e interagir com os trabalhos”, de 

forma pessoal. Se a ligação da experiência da visita ao Eu de cada um é natural e necessária 

para personalizar e aprofundar a visita, se os profissionais o referem, os visitantes o 

experimentam e os teóricos o fundamentam, porque existem tão poucos incentivos concretos 

nos museus para que o visitante embarque na experiência da visita com o seu Eu? 
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10.2.6. Espaço Entre como espaço de Interação e Participação 

 Como já se referiu, a participação em instituições culturais baseia-se em três conceitos 

(Simon, 2010): o primeiro, de que a instituição se centra no público (Weil, 2007); o segundo, 

de que o visitante constrói significados (Falk & Dierking, 2000; H. S. Hein, 2000); o terceiro, 

de que a voz dos utilizadores pode informar a instituição (Pollock & Mclean, 2007). 

Nicholson (2012) refere ainda que um museu pode criar oportunidades de participação, 

recorrendo ao role play – para desafiar a ver pelos olhos de outros – criando oportunidades de 

experimentação e através da experiência colaborativas, do trabalhar com outros.  

 É perceptível, nos MQ, que os visitantes gostariam que houvesse “obras em que se 

pudesse participar, criar”, e “que o visitante pudesse ser um elemento mais cooperante e 

participativo.” Quando questionados acerca do que gostariam de ter encontrado na visita, 

muitos referem-se a experiências interativas, de participação, “dispositivos interativos”, “apps 

para telemóveis”, “mesas de atividades”. Também os profissionais se referem a diferentes 

formas da participar. Mencionam a participação do indivíduo nas exposições, mas também a 

“participação dos públicos na elaboração das ações comunicativas” (E5) ou a “participação 

das comunidades na produção de exposições” (E5). Referem ainda a importância do visitante 

“participar na exposição que está a ver, não só a receber” (E9).  

 Apesar da abertura que parece existir para a participação, de diferentes maneiras, nos 

museus analisados, o visitante encontra, ao longo da visita, poucas oportunidades de expressar 

a sua voz, de criar, experimentar ou partilhar a voz e opinião com outros79.  

 Numa instituição cultural participativa, segundo Nina Simon (2010), o visitante pode 

criar, partilhar, contribuir com ideias, discutir, relacionar-se com outros, socializando Uma 

questão relevante, apontada pela autora, é que a participação alarga o espaço das instituições 

tradicionais mas não toma o lugar destas, ou seja, trata-se de um e e não de um ou. Pode 

questionar-se se um museu participativo é mais criativo do que um mais “tradicional”. Num 

museu em que o V/P cria e constrói conhecimento cruzando as suas ideias com as de outros, 

relacionando-as de forma personalizada e crítica com o que encontra no museu, naturalmente 

a possibilidade de transformação e de surgirem ideias ou relações novas é maior. 

10.2.7. Espaço Entre como Espaço de Questionamento 

 Pensar a partir de questões pode promover a criatividade (Adair, 2007, p. 37) mas exige 

tempo e abertura para aceitar diversas respostas (IDES, 2004b). Questionar leva o indivíduo 

                                                 
79 Não se está a considerar os visitantes que participam em atividades organizadas mas somente os que participam em visitas 
livres. 
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além das primeiras impressões e sentimentos, cria movimento para ir à procura. Na análise 

dos MQ constata-se que, no encontro do visitante com os objetos, surgem muitas questões 

acerca do seu uso, proveniência, significado, mas também questões sobre o sentido da arte ou 

da vida. O objeto funciona como um propulsor de questões e o MQ funciona como um 

“ativador” desses questionamentos. O MQ cria esse movimento de ir à procura e funciona ele 

próprio como elemento de mediação, elemento questionador. As questões materializadas 

estão, no entanto, pouco presentes nos discursos expositivos analisados80.  

 Nas entrevistas realizadas torna-se visível que os profissionais consideram que o museu 

é um espaço de reflexão sobre o que estamos a viver (E10) e um espaço com capacidade para 

transformar os visitantes em pessoas mais reflexivas, participativas, exigentes (E5). Apesar da 

abertura para ver o museu como lugar transformador e questionador, os profissionais não 

sugerem de forma explícita estratégias para potenciar a reflexão e transformação.  

 Nas atividades orientadas, em exposições, é costume o monitor recorrer a questões para 

explorar um objeto ou tema. Nas exposições em si, no entanto, é raro encontrar questões 

materializadas ou situações em que se parte de questões para explorar os objetos. Na relação 

direta do visitante com o objeto, o próprio objeto pode provocar questionamentos. Mas por 

vezes é necessário a ativação para que a provocação aconteça e o MQ funciona aqui como 

ativador. Refere-se em 6.4.1 que nas tabelas que obrigam a virar ou nos audioguias multicanal 

em que se escolhe o que se quer ouvir, os conteúdos podem ser os mesmos, mas o facto do 

visitante se envolver física e pessoalmente, com capacidade de escolha, personaliza a visita. 

No caso do MQ, ele não interfere a nível de conteúdos na relação visitante/ objeto mas o facto 

de envolver o visitante na relação com o objeto, através do olhar, cria abertura para que ele 

entre na relação e se deixe questionar pelo objeto. Um quarto dos visitantes refere 

explicitamente que a relação com o objeto escolhido teria sido mais superficial se não 

tivessem usado MQ. Considera-se que o museu poderia, por um lado, recorrer mais a questões 

para provocar e, por outro, partir dos questionamentos do V/P para perceber que materiais 

poderiam ser disponibilizados no contexto expositivo para o V/P se pôr a caminho, em busca 

de possibilidades. Os elementos de mediação poderiam ser pensados a partir das provocações 

dos objetos expostos e, simultaneamente, dos questionamentos dos visitantes em torno desses 

mesmos objetos. Por fim, pode considerar-se como é que o questionamento provoca a 

criatividade: questionar factos leva o indivíduo em busca de respostas e possibilidades, e 

                                                 
80 A exposição Pode um Museu ser um Jardim?, constitui, como se referiu atrás, uma exceção. 
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questionar opiniões leva-o em busca de uma opinião crítica. O aumento das possibilidades e a 

criação de uma visão crítica são, como se referiu, elementos constituintes da criatividade. 

10.2.8. Elementos que Facilitam e Bloqueiam a Criatividade  no Espaço Entre 

 Um elemento que facilita a criatividade num contexto pode, noutro contexto, bloqueá-

la. Considere-se por exemplo o contexto físico: se for monótono, sem variações de cor ou luz, 

pode bloquear a criatividade, mas se criar situações de surpresa e inesperadas, pode estimulá-

la. Outra questão que importa retomar é que, para ser criativo, o indivíduo precisa, 

simultaneamente, de constrangimentos e de liberdade (Norris & Tisdale, 2014, p. 84). Ao 

referir os obstáculos e facilitadores da criatividade no museu, os visitantes e profissionais 

colocaram-se em perspetivas pessoais distintas: os primeiros como usufruidores da 

experiência do objeto, os segundos como profissionais. As suas declarações, por isso, quase 

não se intercetam, mas contribuem para criar duas visões – a de quem experimenta o objeto 

museológico e a de quem programa, gere ou lidera um museu. 

 Relativamente à criatividade de quem experimenta o objeto museológico, os visitantes 

referem-se essencialmente a três tipologias de obstáculos: a falta de informação e de material 

a que possam recorrer para avançar na experiência pessoal do objeto; a falta de elementos 

contextuais que estimulem uma relação mais criativa visitante/objeto; a ausência de situações 

para participar e interagir. Nesse sentido, o visitante considera que, para facilitar a sua relação 

com a exposição, seria importante dispor de mais informação a que pudesse recorrer; era 

também importante que o contexto expositivo fosse mais estimulante e provocador, com 

situações de contraste, que o colocassem em confronto, o levassem a comparar, aprofundar e 

criar relações. Por fim, seria importante haver situação concretas de estímulo à participação e 

interação, em que se pudesse escrever, tocar, experimentar. 

 Os profissionais, ao abordarem os elementos que facilitam a criatividade no museu, 

posicionaram-se enquanto profissionais, e não “usufruidores” do objeto. Como profissionais, 

referem uma série de bloqueios à criatividade, nomeadamente os medos, a falta de 

comunicação e isolamento, a falta de tempo e a inércia. Consideram que há fatores que 

facilitam a criatividade, nomeadamente o contexto, o tempo e a liderança, a nível externo, e a 

atenção, curiosidade e abertura de mente, a nível intrínseco. 

 Os visitantes referem-se a facilitadores e bloqueios, na visita, e os profissionais 

mencionam facilitadores e bloqueios do ponto de vista da instituição. Comum no discurso de 

ambos é que quer uns quer outros têm noção que os mesmos fatores podem facilitar ou 

bloquear a criatividade. Ou seja, os fatores são maleáveis, podem ser trabalhados. Um 
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contexto expositivo pode bloquear a criatividade mas pode facilitá-la. Um texto pode bloquear 

a criatividade mas pode facilitá-la. Neste sentido, mais do que verificar se existem textos, 

elementos contextuais ou elementos interativos no espaço expositivo, a questão central é 

verificar se os que existem facilitam ou bloqueiam a criatividade. Assim se entende que tanto 

numa exposição sem textos como numa com bastantes textos os visitantes tenham referido 

que o que mais queriam encontrar era mais textos – apesar de alguns terem acesso a textos, 

não consideraram que estes facilitassem a sua relação com os objetos. Deduz-se então que um 

museu pode disponibilizar elementos de mediação que facilitem ou bloqueiem a relação 

visitante/objeto, que provoquem a criatividade e vontade de saber mais, ou a ângústia de não 

entender ou não chegar lá. Importa então verificar se os elementos de mediação existentes nos 

museus estudados, essencialmente textuais, estimulam o olhar curioso, atento, questionador, 

imaginativo, crítico ou se, pelo contrário, bloqueiam esses olhares. 

10.3. MEDIAÇÃO NOS MUSEUS ONDE O TRABALHO DE CAMPO SE 

DESENVOLVEU  

 A mediação não é simples intermediação mas transformação, como se evidenciou no 

Cap. 5. Mediar é ligar as partes para construir significados, no espaço entre, num processo 

transformador. Svabo (2010) fala de “modos de visita mediados” quando, entre o visitante e o 

objeto exposto, existe algum elemento de mediação, distinto do visitante e do objeto. No Cap. 

6 propuseram-se várias tipologias de mediação. No Cap. 9 examinou-se o espaço entre o 

visitante e o objeto. Ao focar aqui, de novo, o espaço entre o visitante e o objeto, a questão 

que se coloca é de como é que ele se define e caracteriza enquanto espaço de mediação. A 

experiência de mediação nasce a partir da experiência do objeto. Ou seja, parte do encontro 

visitante/ objeto, para levar esse encontro mais longe – em profundidade ou complexidade. Ao 

aprofundar ou aumentar a complexidade dessa relação, a mediação pode torná-la mais 

criativa, porque mais propícia à criação de relações novas. A criatividade nasce das ideias ou 

unidades de conhecimento que surgem do encontro visitante/objeto e a mediação pode, a 

partir desse encontro, provocar novas relações. Quando o faz, potencia a criatividade. Importa 

então definir algumas questões acerca da mediação neste espaço entre. 

 A primeira questão é que se entende a mediação como uma provocação, estímulo ao 

qual o visitante reage, que implica uma adesão (pessoal). A segunda questão é que o elemento 

de mediação é entendido como um objeto entre outros dois – o sujeito e o objeto 
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museológico. Funciona como provocador ou estímulo nesse espaço de interceção entre dois 

espaços – o do visitante e o do objeto museológico. A terceira questão é que se entende a 

mediação como um serviço self-service, help your self, uma caixa de ferramentas de que o 

visitante se serve como quer, no timing que escolher, usando uma ou vários ferramentas (neste 

caso elementos de mediação). A quarta questão, diretamente ligada com a terceira, diz 

respeito ao uso dos EM, que é pessoal e personaliza a visita81. Pessoal, porque implica adesão 

individual, com o mundo interior de cada um; personaliza a visita, porque cada um vai 

desenhando o seu próprio mapeamento da experiência, à medida que recorre a elementos de 

mediação. A quinta questão, também ligada às anteriores, é que o espaço entre é um espaço 

de possibilidades múltiplas, plurifacetado, no qual os elementos mediadores se podem 

multiplicar e sobrepor, criando múltiplos canais de entrada, cruzamentos e caminhos (Figura 

57, p. 281). Uma sexta questão que se coloca é que o espaço entre é transformador, no sentido 

em que nesse espaço cada experiência pessoal pode transformar o sujeito. Por isso se entende 

que Svabo (2010) se refira ao espaço de mediação como espaço de realidade aumentada, que 

cria novos espaços dentro da exposição. Pode recorrer-se a uma metáfora para explicar como 

é que diversos EM habitam um mesmo espaço entre e, simultaneamente, aumentam esse 

espaço, através da multiplicidade de possibilidades que criam. A metáfora proposta é um 

mapa no qual estão assinalados os pontos A e B82. Nesse mapa cruzam-se, simultaneamente, 

múltiplos possíveis caminhos entre A e B: o mais perto, o mais rápido, o mais sinuoso, aquele 

com melhor paisagem, o caminho à beira mar, entre outros. Cada um pode escolher o 

percurso a seguir ou construir um trajeto com troços de diversos percursos. Também no 

espaço entre, num museu, se podem imaginar múltiplos percursos, como possibilidades 

criadas por múltiplos EM. Nesse espaço mapeado, com caminhos diversos simultaneamente 

disponíveis, como possibilidades, cada um traça a sua rota.  

 Colocados os pontos centrais de onde se parte, associados à mediação, foca-se agora a 

mediação nos museus em estudo. Como se referiu no Cap. 5, a própria arquitetura e desenho 

da exposição são mediadores, pois transformam a relação do visitante com um objeto. 

Referiu-se também outros EM, trazidos pelo V/P. Este capítulo centra a abordagem, porém, 

nos EM criados pelo museu especificamente para mediar a relação do V/P com uma 

exposição ou determinado(s) objeto(s). Exclui-se da discussão a mediação através de pessoas 

                                                 
81 Ways of Looking, um material disponibilizado pela Tate, explicita como uma instituição assume a importância do Eu do 
visitante na experiência da visita. Ver mais em http://www.tate.org.uk/download/file/fid/4473 
82 Note-se que esta metáfora se trata de um exercício mental que a investigadora propõe para se imaginar o processo mental 
de diversos visitantes em torno de um objeto e nada tem que ver com os percursos traçados por cada visitante, nos museus 
onde o trabalho de campo se desenvolveu. 
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texto fala do jogo de bilhar no geral e não daquela mesa, em particular. Segundo a 

coordenadora do museu, a informação que possuem sobre a coleção não lhes permite 

apresentar ao público uma informação complementar mais concreta. 

 As primeiras folhas de sala deste museu terão sido produzidas em 2004, para 

proporcionar ao público conteúdos sobre as coleções, ambientes e temáticas. Essa versão 

serviu de base à atual, reformulada e disponibilizada em 2012 (Apêndice M1). Sendo este um 

entre vários museus municipais, verificou-se na altura a necessidade desse material ter uma 

imagem gráfica comum a todos os museus municipais, para o visitante identificar facilmente 

o serviço municipal. A versão em vigor teve ainda um outro enquadramento: resultou da 

intervenção da empresa Kaizen e de uma candidatura então em curso, para melhoria dos 

museus municipais, nomeadamente em termos de mediação e comunicação com os públicos84. 

Tratando-se de um trabalho desenvolvido no âmbito de uma candidatura, o tempo para a 

implementação foi reduzido, o que não permitiu que se pensasse numa avaliação antes da 

implementação. Durante a implementação, a avaliação feita foi informal, através do feedback 

do público. Devido a contingências internas de mudança das peças em exposição, da imagem 

gráfica da CMP e das orgânicas, a equipa do museu tem vindo a sentir a necessidade de fazer 

reajustes no futuro. Uma vez que a produção destes materiais têm um custo associado, as 

mudanças terão de ser feitas, segundo a coordenadora do museu, “de forma contida e 

racional”. 

 Os indicadores que o museu possui, a nível de utilização das folhas de sala, são 

empíricos. Consideram, com base na observação, que as folhas de sala são consultadas pela 

maioria dos visitantes individuais. São bastantes os visitantes, também, que solicitam que lhes 

sejam enviadas as folhas de sala, através de e-mail.  

 Os audioguias bilingue85 foram implementados em 2012 e resultaram da candidatura 

atrás referida. São disponibilizados, de forma graciosa, na receção do museu. A motivação 

para criar este material foi a necessidade sentida pelos profissionais de ferramentas de 

interpretação que permitam ao visitante uma ação mais independente no espaço do museu. 

Com os audioguias o museu consegue, simultaneamente, facultar uma abordagem dinâmica e 

de conteúdos gerais, “fazendo face ao problema de escassez de colaboradores do museu com 

capacidade para fornecer informação fiável”86.  

                                                 
84 Modernizar e Qualificar os Museus da Câmara Municipal do Porto, Candidatura ao Eixo Prioritário III, Valorização e 
Qualificação Ambiental e Territorial. Objetivo específico – Património Cultural, Maio 2009. 
85 Concebidos pela Empresa toGuide , http://www.toguide.pt  
86 Extrato de resposta enviada por e-mail pela coordenadora do museu, que consta do Apêndice M. 
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Os audioguias foram criados de raíz. Não foi feita ainda qualquer avaliação deste elemento de 

mediação. Os colaboradores do museu têm uma perceção informal de como é que este 

elemento mediador é visto pelos visitantes, decorrente dos contactos que estabelecem com os 

mesmos nas visitas. Quem recorre mais aos audioguias são os visitantes individuais, 

nomeadamente estrangeiros. Faz parte das intenções do museu produzir percursos, recorrendo 

a várias parcerias, seguindo outros critérios que não só o linguístico (tradução dos conteúdos 

para francês, italiano, castelhano, entre outros): percursos musicais, literários e para crianças. 

10.3.2. Museu de Arte Contemporânea de Serralves 

 Se no MRQM o ambiente de cada sala transforma a forma como se vê cada objeto e tem 

um peso relevante, em termos de mediação, pode dizer-se que no MACS o contexto 

expositivo tem um impacto diferente, a nível de mediação, no encontro do V/P com cada 

objeto exposto.87 O MACS dispõe, para o V/P individual, de dois EM, disponíveis na receção: 

roteiro de exposição (Anexos B1 e B3) e folheto para famílias (Anexos B2 e B4), ambos em 

versão português e inglês. Pode considerar-se ainda que o catálogo, em algumas situações, 

pode funcionar como mediador. Na exposição de Monika Sosnowska, por exemplo, a 

colocação de um catálogo no espaço de entrada, ao lado do texto de apresentação da 

exposição, convidava o visitante a sentar-se e consultá-lo. Existem outros materiais como 

dossiers pedagógicos e apps para telemóveis que não se consideram aqui: os dossiers 

pedagógicos não são orientados para o visitante individual e as apps fazem a mediação com a 

Fundação e Museu, não propriamente com os objetos expostos em cada exposição. 

 O roteiro da exposição pode integrar um texto introdutório, a tabela de cada obra 

exposta, a planta do espaço, um texto ou conjunto de textos de apoio à exposição, a 

programação de visitas e conversas paralelas à exposição e a ficha técnica da mesma. O 

visitante pode pegar nos roteiros das exposições que lhe interessem para mediar a sua visita. 

Desde que a Fundação organiza exposições, mesmo antes da abertura do MACS que, segundo 

a equipa do museu, se produzem roteiros para as exposições.  

O formato foi variando – do jornal de exposição ao roteiro tal como é produzido nos dias de 
hoje – mas houve sempre a preocupação de disponibilizar informação sobre as exposições ao 
visitante88. 

                                                 
87 Pode dizer-se que o contexto do MRQM convida o visitante a um olhar divergente e abrangente e o contexto do MACS 
convida a um olhar convergente e focado na obra. 
88 Retirado de questionário respondido por e-mail pelos serviços de educação e de exposições do MACS, em conjunto 
(Apêndice M2). 



Criatividade nos Museus – Espaços Entre e Elementos de Mediação 

284 
 

 Na própria exposição, os textos de parede e tabelas fazem também a mediação entre o 

visitante e os objetos expostos. Enquanto o roteiro facilita um percurso pela exposição, com 

informação detalhada, o texto de parede apresenta de forma sintética o objeto da exposição. 

Os textos das exposições – parede e roteiro – são, normalmente, concebidos pelo Serviço de 

Exposições e pelo Serviço Educativo.  

O texto com o qual se inicia o processo de produção dos textos de roteiro pode ser um texto do 
curador ou de alguém que investiga e pesquisa a exposição, tendo como fim a escrita do 
roteiro. Para além do processo inicial enunciado, segue-se um processo de revisão e validação 
de textos no qual participam as equipas dos dois serviços referidos, os curadores, o Serviço de 
Edições e a Direção do Museu (ibid.). 

 O folheto para famílias é um elemento de mediação criado em 2014, disponível para 

quase todas as exposições, na receção do museu. Materializa-se numa única folha A4 que, de 

ambos os lados, apresenta, de forma gráfica, propostas diretamente relacionadas com a 

exposição, assim como alguma informação breve e notas bibliográficas e cronológicas 

(Anexos B2 e B4). Os textos e propostas de exercícios são concebidos em diálogo entre a 

ilustradora e a coordenadora do Serviço Educativo do MACS. 

A ilustradora estuda as exposições, reunindo com o curador da exposição sempre que possível 
e documentando-se acerca da mesma; segue-se uma reunião entre ela e a coordenação do 
Serviço Educativo para delinearmos uma estratégia de aproximação à exposição através dos 
textos e dos exercícios propostos nos folhetos para famílias. Nesse momento são aferidos as 
características principais a destacar na exposição e de que forma os exercícios propostos 
ajudaram a entrar em relação com as obras expostas e com o contexto imaginário proposto; é 
também tida em conta a possibilidade de fazer pontes entre a exposição e a vida quotidiana 
(i.e.: questões que estão nas obras e que as crianças, por exemplo, poderão encontrar na sua 
vida), para facilitar o encontro com as propostas artísticas e mostrar as ligações que se podem 
fazer entre a experiência da arte e a experiência da vida. Neste processo pedagógico, é dada 
particular importância ao lado lúdico da aprendizagem. De seguida, a ilustradora elabora uma 
proposta de folheto de famílias, que é depois discutida e “afinada” em encontros posteriores. 
Finalmente, a folha é validada pelos curadores das exposições ou pela equipa responsável pela 
conceção da exposição no museu. As folhas são depois disponibilizadas em formato impresso 
na receção do museu e, aos fins de semana, na entrada das exposições, e no site internet, na 
página dedicada a cada exposição (ibid.). 

 Apesar desta investigação estar focada no espaço entre o visitante individual adulto e a 

exposição, referem-se aqui os folhetos para famílias por ser um objeto que acaba por fazer a 

mediação entre alguns adultos que visitam o museu em família, sem participar em qualquer 

atividade orientada, e os objetos expostos. Nestes folhetos, as fronteiras entre ilustração e 

texto, informação e propostas são quase inexistentes. Trata-se de um produto ele próprio 

híbrido, na fronteira entre material de apoio e obra de autor, ilustração e texto, folha de sala e 

folha de atividades. Propõe uma participação com autoria – convida cada utilizador a 

responder a alguns desafios criativos, através do desenho, escrita, do olhar analítico e 
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imaginativo – e propõe a digitalização e envio do folheto para ser partilhado. Tinha-se 

questionado em 6.4.1 se os objetos de mediação, nomeadamente os objetos artísticos 

mediadores, eram um fim em si mesmo ou um meio para um fim – a mediação. Considera-se 

que o objeto mediador pode, efetivamente, viver nesta fronteira entre ser um meio (de 

mediação) e um fim em si mesmo (produto artístico).89 

 O catálogo, embora não seja muito acessível para consulta durante a visita, contém 

informação bastante relevante para o V/P. No caso da exposição de Monika Sosnowska, por 

exemplo, podem encontrar-se no catálogo pequenos textos acerca de cada uma das obras 

expostas, que fazem referência a questões como o processo de construção e de inspiração por 

detrás de cada uma que, como se verificou no trabalho de campo, são questões pelas quais os 

visitantes revelam bastante interesse. Seria possível dar um maior destaque a esse tipo de 

textos, na própria exposição. 

10.3.3. Museu Nacional de Soares dos Reis 

 No Piso 1 do MNSR as galerias que acolhem a coleção permanente de pintura e 

escultura fazem convergir o olhar do visitante para os objetos expostos. No piso 2, a relação 

entre os objetos e o visitante é claramente diferente. Por um lado, as salas mantêm, nesse piso, 

o ambiente da época em que o edifício foi um palácio e, naturalmente, o olhar do visitante 

procura abarcar todo o ambiente onde os objetos se enquadram. Por outro, muitos objetos 

estão expostos em vitrinas e a forma como são colocados com outros acaba também por ser 

um elementos mediador relevante. Neste museu o visitante encontra diferentes tipologias de 

elementos de mediação a que pode recorrer, na visita livre: as folhas de sala, alguns textos de 

sala e os roteiros para crianças e famílias (Anexos C2 e C3). 

 As folhas de sala existem em algumas salas e, quer pela forma, quer pelo conteúdo, 

percebe-se que foram sendo criadas em momentos distintos, não havendo um formato 

normalizado. Os textos de sala, que se resumem a dois ou três, não existem de forma 

consistente nas diversas salas e, graficamente, têm uma apresentação diferente uns dos outros. 

Os roteiros em uso, para família ou crianças, existem desde 2001. Foram criados no âmbito da 

reabertura do museu, depois de este ter fechado durante vários anos para reestruturação. 

Posteriormente foram criadas mais algumas variantes. Embora se destinem a famílias ou 

crianças, integram partes especificamente dirigidas aos pais, podendo funcionar como 

mediação para toda a família. Referem-se aqui porque, tal como os folhetos para famílias do 

                                                 
89 Também o próprio instrumento de auscultação criado no contexto desta investigação – MQ – acaba por ser um objeto 
híbrido, entre a ferramenta metodológica e o elemento de mediação. 
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MACS, podem ser um elemento de mediação usado por adultos, apesar do seu fim específico 

serem as crianças e suas famílias (Anexos C2 e C3). 

10.4. ENTRE O OBJETO E O VISITANTE, QUE LUGAR PARA A MEDIAÇÃO? 

 O Cap. 9 focou o encontro entre os visitantes e alguns objetos dos museus onde se 

desenvolveu o trabalho de campo. Na primeira parte do Cap. 10 apresentaram-se os EM 

existentes nesses museus. Pretende-se agora confrontar a experiência mediada dos V/P com 

determinados objetos (pelo MQ), com aquilo que os EM disponibilizados comunicam acerca 

desses mesmos objetos. Decidiu-se, nesta parte da investigação, selecionar um objeto 

específico em cada museu. Parte-se dos dados recolhidos nos MQ (Apêndices P2 e P3) e faz-

se uma nova incursão no campo90 (Apêndice P4) para saturar o mapeamento da experiência 

dos V/P com os objetos selecionados. Opta-se por esta abordagem com a consciência de que, 

ao focar a relação do V/P com um único objeto, se isola do todo da visita uma parte, de forma 

“artificial”. Ou seja, a visita a um museu centrada num único objeto é uma possibilidade, aliás 

explorada por Umberto Eco (2014), mas não é isso que acontece na maioria das visitas ao 

museu. Além disso, o encontro com um objeto numa exposição é influenciado pelo resto da 

exposição – espaço e obras – e, por isso, não se consegue “isolá-lo hermeticamente” do todo 

da experiência da visita. O exercício proposto no MQ de focar um momento/ encontro que 

integra um conjunto de momentos, que se interrelacionam, pode ser uma situação 

laboratorial, no sentido em que estamos a isolar uma parte do todo para a analisar em 

separado, mas contribui para perceber o processo mental e criativo do V/P no encontro com 

uma obra, que é o que interessa neste ponto. Existe ainda a consciência de que o MQ é um 

instrumento metodológico de recolha de dados e, simultaneamente, um EM que transforma a 

relação do V/P com o objeto. Ou seja, essa relação, sem o preenchimento do MQ, seria 

possivelmente diferente91. Uma vez que se pretendia analisar a relação pessoal do visitante 

com o objeto, o MQ procurou ser o gancho de ligação entre o Eu do visitante e o objeto – de 

forma não intrusiva, mas relacionando, mediando e, por isso, transformando. 

                                                 
90 Esta nova incursão aconteceu em abril de 2015, recorrendo-se a um MQ em todo semelhante ao anteriormente utilizado 
mas com algumas adaptações: como havia questões do primeiro MQ que não interessava repetir, ao retirarem-se essas 
questões, fez-se o segundo MQ de só numa página e não duas, mais cómodo para o visitante preencher (ver Apêndice N). 
91 Um terço dos respondentes refere que a experiência da visita seria efetivamente diferente, se não preenchessem o MQ, 
ainda que este não lhes forneça elementos sobre o objeto em causa. 
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10.4.1. Entre a Sala de Jantar e o Visitante, que Lugar para a Mediação? 

 No MRQM os dois espaços que mais prenderam a atenção dos visitantes que 

preencheram o MQ foram as salas de jantar e de baile. Optou-se por selecionar nesta parte da 

investigação a sala de jantar por dois motivos: é um espaço relacionado com as vivências 

pessoais de qualquer visitante, no sentido em que todos têm experiências gastronómicas 

regulares, sejam quais forem; por outro lado, o visitante encontra este espaço quase no início 

da visita e, por isso, estará potencialmente com a atenção e os sentidos “mais frescos”. 

 O que levou os visitantes a verem em detalhe esta sala, o que lhes chama a atenção? 

Essencialmente o contexto expositivo, a quantidade e qualidade das peças, alguma peça em 

concreto, e a relação que conseguem criar com os tempos de hoje (Figura 58, p. 288). O 

contexto expositivo capta a atenção pela “dimensão da sala”, “muito ampla”, pelo 

“formalismo da disposição das peças e mobiliário”, pela “preservação da realidade da época” 

e ainda pelo “fascínio da época”. Este contexto expositivo como se… despoleta a imaginação 

e muitos visitantes imaginam que entram na cena, projetam-se lá. “Gostaria de viver por 

algum tempo nesta casa, pertencer à família”, “imagino-me a andar à volta da mesa”, “sentar-

me a lanchar”, “gostaria de viver numa casa com esta sala” ou “ter uma máquina do tempo 

que me transportasse para esta época”. Entrar na cena e projetar-se lá desafia por sua vez o 

visitante a imaginar os objetos em uso e as cenas aqui passadas em contexto. Uns imaginam 

“a sala iluminada por velas”, “a família a conversar, sons de talheres, a postura rígida dos 

criados”. Outros imaginam os “jantares de cerimónia”, “à luz das velas”, segundo “regras 

sociais muito rígidas”. Ao “entrar na cena”, o visitante vai imaginando o contexto cultural 

deste espaço, “a riqueza da burguesia da época”, “as pessoas eram muito ricas, com muitos 

empregados” e visualizam “esta sala em pleno funcionamento”. A qualidade e quantidade de 

peças que diversos visitantes apontam como fator para despertar a sua atenção ajuda a 

alimentar a imaginação. A “quantidade e qualidade do serviço de mesa”, “de copos de vários 

tamanhos”, “de loiças e copos” capta a atenção e, simultaneamente, levanta questionamentos: 

“Como seriam os hábitos da época?”, “Como é que era um jantar típico?”. Questionam a 

“dificuldade de saber que copo usar”, “as regras de etiqueta da época”, imaginam “a família e 

convidados a conversarem” e “quem terá jantado aqui”. 

 Os visitantes sugerem por isso que gostariam de ver este espaço pela perspetiva de 

quem aqui viveu, trabalhou ou produziu as peças que aqui se encontram. “Questiono-me sobre 

as diferenças sociais existentes”, “fico curioso sobre o tipo de comida que se fazia” e “sobre 

para que eram feitas estas pinturas”. Alguns visitantes gostavam ainda de ver este espaço pela 
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alguma informação, para alimentar a curiosidade que o objeto por si despoletou, pondo a 

imaginação em ação. São necessárias unidades de conhecimento para que o visitante vá 

construíndo conhecimento. Se há vontade de perceber como é que este lugar era vivido, como 

é que as pessoas se relacionavam, o que comiam, de que conversavam, como utilizavam cada 

objeto aqui presente, a verdade é que o visitante precisa de recursos onde alimentar essa 

curiosidade e construir conhecimento. O texto de sala, no entanto, só no primeiro parágrafo 

faz referência ao uso desta sala e ao contexto social implícito por detrás da sala e dos objetos: 

No séc. XIX, a sala de jantar constitui um local, por excelência, de reunião de família, dos 
amigos, revelando o estatuto social do seu possuidor e os seus gostos particulares (Anexo A2). 

Todo o resto do texto refere os objetos por si, não os ligando ao uso e contexto social: 

Sobre a mesa um serviço de porcelana inglês, copos de cristal, lavabos e talheres de prata da 
época. De apoio ao serviço de mesa, destacamos duas pequenas salvas de pé, e um paliteiro 
também de prata, com forma de balaústre encimado por um fruto (ibid.). 

 Acerca das peças enumeradas, interessa ao visitante saber como são usadas, quando, 

para que fim – Como eram usados todos estes copos, por exemplo, para que fim, e qual a 

função dos lavabos? O que se comia e por que ordem? Parece existir uma dissonância entre a 

voz do museu, focada no contexto histórico-estilístico dos objetos, e a vontade do visitante de 

conhecer o contexto vivencial dos mesmos. Questiona-se se não seria possível conjugar e 

cruzar ambas as narrativas, através de um trabalho de auscultação dos públicos para a criação 

dos elementos de mediação, assim como uma aproximação da voz curatorial e educativa. 

 Verifica-se ainda que o V/P tende a relacionar o que vê com o que conhece e com as 

suas memórias. No texto não há elementos que remetam o V/P para estas ligações. Poderia 

existir algum questionamento explícito, acerca de lugares e recordações que lhe venham à 

memória? Ou poderiam existir chamadas de atenção para outros lugares comparáveis? 

Referiu-se já a importância da memória, imaginação e experiências pessoais como formas de 

construir significados, e que, apesar disso, os museus continuam a ignorar a importância 

dessas formas de construção de significados e considerá-las inapropriadas. (L. Silverman, 

1995, p. 165). A integração de desafios à contrução de significados de forma pessoal seria 

desejável. 

 A existência de mediação que possibilitasse ao visitante aceder, por exemplo, a outras 

salas de jantar de museus e casas senhoriais em Portugal e na Europa, fazendo comparações, 

acedendo a imagens – fotos ilustrações, filmes – que mostrassem a vivência desses locais, 
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poderia provocar a imaginação. Essa mediação poderia contribuir para o visitante continuar a 

relação imaginativa que, por si só, o espaço despoleta. 

 Por fim, vários visitantes comparam o tempo representado na sala com o tempo de hoje, 

seja em termos gastronómicos, seja de hábitos, vivencias sociais e regras de etiqueta. Viver no 

tempo de hoje é um fator comum a todos os visitantes, sem exceção – um denominador 

comum. Desafios para comparar com a atualidade intercetam qualquer visitante, de qualquer 

idade, background ou nacionalidade. O contexto da sala – uma sala de refeições – é também 

um denominador comum a qualquer visitante. Parece assim tratar-se de uma temática sobre a 

qual o museu poderia desafiar o visitante, de forma explicita, a fazer comparações e fornecer-

lhe material para avançar nessas comparações. 

 Relativamente ao texto do audioguia (Anexo A2), ele é claramente mais curto que o da 

folha de sala. Revela menos preocupações em listar as peças e foca mais o contexto da sala 

(“o espaço doméstico preferencial para a reunião da família, de amigos e convidados”) e o 

contexto dos objetos (“a decoração deste aposento concentrava em si mesmo uma dupla 

função: revelar o estatuto do seu proprietário e evidenciar os seus gostos particulares”). O 

texto procura ainda justificar a quantidade de peças existentes (“de uma densidade de objetos 

que procurava demonstrar a nova situação da burguesia”). Apesar de se considerar que o texto 

do audioguia, enquanto mediador, responde mais à vontade do visitante de perceber como é 

que os objetos e espaços eram usados e porquê, estes poderiam também fazer pontes com a 

atualidade e com as vivências do visitante, o que não acontece. 

10.4.2. Entre a Escada de Sosnowska e o Visitante, que Lugar para a Mediação?  

 No Museu de Serralves o objeto selecionado para este exercício foi a Escada de Monika 

Sosnowska, por se tratar da obra que mais chamou a atenção dos visitantes que responderam 

ao MQ. Nesta obra diversos visitantes sublinham que lhes chama a atenção a “grandiosidade 

da peça”, a sua “generosa dimensão” (ver Figura 59, p. 293). Salientam também a expressão e 

expressividade presentes na “deformação e retorcimentos”, no “esmagamento da estrutura” 

desta “escada tortuosa, abandonada, que salta aos olhos”. Perante a dimensão e expressividade 

da obra, diversos questionamentos surgem, relacionados com os elementos plásticos e “o 

processo de construção”: “Como foi feita?”, como foi “a execução da peça?”; “Como foi 

realizada a torsão sobre o material?”; Como é que “materiais robustos e fortes parecem 

maleáveis e flexíveis?” Um pequeno extrato de um texto do catálogo ajuda a entender este 

paradoxo de materiais robustos, que parecem maleáveis: 
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Sosnowska trabalha ocasionalmente com desenhos, sendo mais frequente recorrer a maquetas 
em pequena escala feitas em papel e cartão e próximas das usadas em arquitetura, [sendo que 
depois] a sua tradução em materiais como aço pintado, betão e borracha em escalas diversas e 
por vezes impressionantes, é levada a cabo por trabalhadores especializados e operários da 
construção civil (Cotter, 2015, p. 13-14). 

 Um extrato do catálogo relativo à escultura Fachada, situado no átrio de entrada do 

museu, ajuda a entrar um pouco mais no processo de trabalho da autora: 

Tal como muitos outros trabalhos, esta construção mole pendurada surgiu primeiramente sob a 
forma de um pequeno modelo de papel que a artista molhou em água. Deste modo, escorrido a 
seco, foi depois executada com toda a precisão uma réplica em aço (Switek, 2015, p. 31). 

 Associado a esse questionamento sobre o processo, diversos visitantes sugerem que 

gostariam de ver a obra pelo olhar da artista, perceber “a sua forma de pensar, ser, modo de 

criar, viver”, “que sentimento levou a artista a realizar esta obra”, “porque foi levada a 

realizar esta obra”, “que ideia quer transmitir” e “qual o sentimento dela?” 

 Quer no texto de apresentação da exposição, quer no roteiro e no catálogo, encontram-

se algumas pistas – ganchos, na linguagem de Csikszentmihalyi (1995) – que ajudam a dar 

seguimento a esses questionamentos. Logo no início, o texto de apresentação refere que esta 

exposição foi “concebida em diálogo com a arquitetura do museu” e que a autora busca 

inspiração na arquitetura modernista e “olha consistentemente para a linguagem da arquitetura 

enquanto forma expressiva da sua obra” (Serralves, 2015, p. 5) e algumas das sua esculturas 

“reproduzem as estruturas, fachadas e confluências físicas de edifícios e arranha céus 

modernistas”. O texto de Suzanne Cotter, no catálogo, acrescenta que as esculturas são 

“inspiradas nas fundações entortadas e nos ferros deixados à vista das demolições, que se 

tornaram parte do arquivo visual da Varsóvia de Monika Sosnowska durante a última 

década”, e que “essas esculturas são como pugilistas aturdidos, aos socos no ar sem nunca 

chegarem a atingir o seu alvo” (Cotter, 2015, p. 13). A artista “pensa a escultura não só como 

objeto físico, mas também em termos de espaço, tempo, memória” (ibid.). Encontram-se 

assim alguns breves apontamentos desta perspetiva do ver a partir do olhar do artista, ora no 

catálogo, ora no texto de apresentação. Com uma presença sempre discreta e diluída em textos 

com alguma densidade, esse olhar ou voz do artista poderia ganhar uma outra presença no 

contexto expositivo ou no roteiro (ou outros materiais a produzir) e poderia ainda 

materializar-se em primeira pessoa. Os questionamentos dos visitantes são muito marcados 

por esta vontade de perceber a voz e perspetiva do artista, o seu processo de trabalho e fonte 

de inspiração e, se algumas pistas para o visitante trilhar esse caminho de descoberta e 

imaginação estão efetivamente presentes, nomeadamente no catálogo, a verdade é que são 
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poucos os visitantes que, durante a visita, o consultam. Mesmo no roteiro, a presença da visão 

do artista poderia ser mais explícita e destacada. 

 A perspetiva de ver a partir do olhar da artista, perceber histórias e vivências por 

detrás da obra, relaciona-se também e serve de alguma forma de porta de passagem para que o 

visitante se relacione com a obra com as suas próprias vivências e experiências. Nesta 

escultura em específico torna-se claro que o visitante entra na relação com a obra com a sua 

experiência pessoal. Esta obra “simboliza para mim o percurso de vida”, “questiono-me 

acerca do meu passado”, “remete a lembranças e memórias passadas”, “lembra-me desafios 

que enfrentamos”, a “agonia de não poder ”. Mas a experiência pessoal é também feita de 

lugares e pessoas, que o visitante recorda. “Vem-me à memória as escadas de um lugar”, “as 

escadas velhas da casa da minha avó”. A experiência pessoal é ainda feita de sonhos e de 

pesadelos. “Gostaria de ser livre”, “imagino o horror de ver-me nesta situação”. 

 Não é só com a experiência pessoal que o visitante entra na relação com a obra, é 

também com o seu conhecimento do mundo e da atualidade. “Relaciono com a situação de 

horror a que seres humanos são sujeitos”, “com a destruição da palestina”, “com o Gueto de 

Varsóvia”, “com a falta de liberdade”, “com o muro à volta da Palestina”. Alguns veem na 

escultura uma “metáfora social, que esmaga e deforma”, mostrando “não haver saída 

(perspetiva política)”. Relativamente à visão metafórica da escada, um visitante questiona 

“para onde poderia levar esta escada?”, outro imagina que ela o leva para “o céu…” e um 

visitante chega a sugerir “que gostaria que [a escultura] se encostasse à clarabóia e sugerisse 

saída para [algum lugar]”. 

 Acerca desta possibilidade do visitante se relacionar com a obra através da sua própria 

experiência/mundo interior e da experiência do mundo/conhecimento da atualidade, 

questiona-se: poderiam os elementos de mediação integrar sugestões para provocar esta 

relação com a obra, envolvendo a experiência de si e do mundo, de cada visitante? Poderiam 

existir, em qualquer suporte, dados visuais/textuais/sonoros/poéticos relacionados com esses 

elementos visuais e arquitectónicos que inspiram a artista, associados ao contexto de 

Varsóvia? Poderia o visitante ser desafiado de forma explícita a pensar de forma crítica os 

questionamentos sobre a atualidade que a obra despoleta? 
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primeira pessoa (uma escada), tem uma dimensão espetacular, que se impõe, metaforicamente 

funciona como algo que o visitante relaciona quase de imediato com situações vividas (de 

opressão, aperto, desafio) ou que reconhece no mundo e na atualidade (situações políticas, 

sociais, culturais). O processo em si de encontro é criativo e as respostas dos visitantes são 

prova disso. Os objetos mediadores existentes fornecem alguns elementos que podem ser 

usados para cada um continuar esse caminho imaginativo e criativo. Poder-se-iam 

disponibilizar mais elementos de mediação, visuais/ fotográficos/ textuais/ gráficos/ sonoros/ 

táteis que o visitante pudesse usar para descobrir mais sobre o contexto da artista, da Varsóvia 

que a inspira e do processo de trabalho? Poderiam esses elementos de mediação ter uma 

presença mais forte, no contexto expositivo? 

10.4.3. Entre a Galeria Soares dos Reis e o Visitante, que Lugar para a Mediação? 

 No MNSR não houve um objeto que se tenha destacado mais que os outros, por chamar 

mais a atenção dos visitantes. Optou-se assim por fazer esta parte da investigação sobre a 

Galeria Soares dos Reis, por diversas razões: Soares dos Reis dá o nome ao museu; no 

MACS focou-se uma obra concreta, no MRQM uma sala, aqui foca-se um conjunto de obras 

de um mesmo artista; apesar de não ter havido especial enfoque numa obra específica deste 

artista, vários visitantes destacaram obras diferentes deste artista. Por fim, interessava optar 

por uma obra, conjunto ou sala que tivesse algum material de mediação, e esta é das poucas 

salas que tem um texto introdutório, assim como alguns objetos em vitrina que, de alguma 

forma, procuram fazer a mediação com a sala. Existe ainda um desdobrável para famílias/ 

crianças especificamente sobre a obra de Soares dos Reis, disponível na receção do museu. 

 O texto de sala, bastante curto, situa-se na entrada da Galeria e diz o seguinte: 

António Soares dos Reis nasceu em Vila Nova de Gaia em 1847. 

Frequentou a Academia Portuense de Belas Artes entre 1861 e 1866, tendo sido o primeiro 
pensionista no estrangeiro em Escultura e um dos seus mais brilhantes alunos. 

Reúne-se, neste museus, que tem o seu nome, uma parte significativa das suas obras, quer da 
fase académica, quer posteriores, nomeadamente encomendas, como sejam retratos, obras 
alegóricas, escultura religiosa ou relevos para estuques em edifícios civis. 

A sua vida foi curta e terminou tragicamente em 16 de Fevereiro de 1889 (Texto de Sala). 

 Na Galeria de Soares dos Reis as esculturas que mais chamaram a atenção dos 

visitantes foram o Desterrado, Conde Ferreira, Brotero e S. Joaquim. O que mais chama a 

atenção dos visitantes nestas obras é a sua expressão e expressividade e os elementos 

plásticos. Sublinham ainda a variedade e riqueza do acervo. Destacam “a beleza dos corpos 
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esculpidos, a sua expressão”, “o belo mármore branco” e, em esculturas específicas detacam, 

por exemplo, “a forma e disposição da estátua, o contraste de cor e luz”. No Brotero referem 

que “parece um homem cansado” (ver Figura 60, p. 298). 

 Há efetivamente, nestas obras, uma diversidade e riqueza do tratamento dos materiais 

que convida a ver de perto, de longe, em detalhe, em comparação, descobrir jogos de cor, luz 

e contrastes. Ao olhar em detalhe determinadas obras, o visitante poderia descobrir, num 

segundo olhar, pormenores que convidam a entrar em maior profundidade na obra. No caso 

do Desterrado, por exemplo, o visitante poderia descobrir elementos marítimos, como 

vestígios de conchas e de rebentamento de ondas, que ajudariam a imaginar o contexto do 

lugar onde está o Desterrado. A mediação existente na sala não se refere em nenhum 

momento a qualquer elemento plástico ou ao caráter expressivo de alguma das esculturas. 

Neste conjunto de esculturas, no entanto, as expressões que se encontram, de cansaço, 

desterro, pureza, fragilidade, entre outras, são muitas e diversas. Se se pensar que o caráter 

expressivo de um corpo ou rosto, assim como os sentimentos e sensações que os elementos 

plásticos traduzem, são experiências que todos já experimentaram, entende-se que esta é uma 

porta de entrada para o visitante entrar em diálogo com estas esculturas. Como se verifica, o 

V/P é naturalmente atraído pela expressão de cansaço do Brotero, ou pela beleza do mármore 

branco do desterrado. Não poderia então a mediação desta sala integrar desafios explícitos 

para descobrir determinados detalhes, comparar, olhar de perto e de longe, imaginar a 

sensação táctil dos materiais, deixar-se entrar nesse segundo olhar a que Adair se refere como 

um maravilhoso mundo novo que se esconde por detrás de um primeiro olhar? 

 A maioria dos visitantes sugere que gostaria de ver as esculturas expostas nesta galeria 

pela perspetiva do autor e dos retratados. Relativamente à perspetiva do autor, os visitantes 

gostavam de saber “quanto tempo demoraria o artista a fazer esta escultura”, se ele 

“trabalhava a partir de fotografia”, se “as pessoas posavam para ele” e, se sim, “quanto tempo 

duravam” essas sessões. Questionam também “que relação mantinha o artista com os 

modelos” e imaginam “Soares dos Reis a fazer estas esculturas”. Questionam ainda a “vida 

curta do artista”. Percebe-se existir uma enorme curiosidade em descobrir o artista e, mais 

ainda, o processo de trabalho por detrás da obra. Na entrada da galerias existem duas vitrinas 

com objetos de trabalho de Soares dos Reis e pequenos trabalhos preparatórios. Poderão estes 

elementos ser usados como EM para o visitante se relacionar com as esculturas, através do 

processo que a elas conduz? Existem, por exemplo, numa vitrina, três representações idênticas 

de uma mão, em materiais distintos – bronze, barro e mármore. A colocação destas peças, 
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lado a lado, levanta questões sobre a sua razão de ser e eventual relação com o processo de 

construção das obras. O V/P poderá questionar-se porque é que um mesmo pormenor aparece 

em três materiais distintos. Existem também na vitrina alguns instrumentos de trabalho do 

artista que poderiam constituir pistas para o V/P entrar no processo. Em qualquer dos casos 

não basta que os objetos em si questionem, seria necessário haver pistas para o V/P procurar 

possibilidades. Os elementos colocados nas vitrinas, no entanto, são simplesmente 

acompanhados do título e data. Constituem uma possibilidade, em termos de mediação, para 

desafiar o V/P a descobrir o processo de trabalho do artista. Não funcionam no entanto por si, 

como mediadores, porque falta contextualização (visual, textual, gráfica…) que o V/P possa 

usar para criar relações entre estudos e trabalho final, instrumentos e obra. Pode recorrer-se de 

novo à metáfora de um mapa onde estão assinaladas duas localizações. Desta vez, quer-se ir 

de um ponto para o outro, mas a rede viária que existe não está assinalada (ver 10.3). Não será 

fácil, para a maioria dos transeuntes, orientar-se e seguir caminho, sem essa rede de suporte. 

Essa teia de possibilidades que é a rede viária permite a cada um escolher o seu caminho. A 

mediação numa exposição poderá ser uma teia de possibilidades que permita a cada V/P 

escolher e traçar o seu caminho. 

 Algumas questões que intrigam o visitante acerca do processo de trabalho de Soares dos 

Reis – Como trabalhava a partir de modelo? Quanto tempo durava? Trabalhava a partir de 

fotografias? As obras eram encomendas? – são importantes para ir criando uma teia de 

relações com as obras. Poderia o museu recorrer a imagens, filmes, objetos, textos, sons, 

criando uma contextualização holística, para possibilitar esse caminho de descoberta do artista 

e do seu processo de trabalho? Essa abordagem abriria portas à criatividade porque convidaria 

o V/P a mergulhar na obra, imaginar-se lá, entrar no contexto, da mesma forma que um livro 

leva a viajar por um tempo ou contexto, e da mesma forma que o guarda roupa referido por C. 

S. Lewis nas Crónicas de Nárnia abre passagem do mundo real para o mundo da imaginação. 

Relativamente à perspetiva dos retratados, o V/P questiona como seria a vida “do quotidiano 

dos que aqui estão representados”, “do Conde Ferreira”, “destes modelos”. Há uma grande 

curiosidade em perceber quem é a pessoa por detrás de cada escultura. Conhecer a sua 

personalidade e vida pode pôr a imaginação do V/P a funcionar e imaginar a vida e contexto 

em que viveu o retratado, mas também comparar a expressão e expressividade da escultura 

com aquilo que vai conhecendo do retratado, sua maneira de ser, caracterização e projetos. A 

imaginação torna-se mais fértil se o V/P contactar com uma maior complexidade de 

elementos que a provocam. A imaginação é despoletada, nesta galeria, a diversos níveis. O 
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V/P é desafiado a imaginar a história por detrás de cada obra, como foi feita, quem é o 

retratado, como se relacionou o artista com essa pessoa. ´´É desafiado a imaginar o processo 

de trabalho do artista, quanto tempo terá demorado a fazer cada escultura, terá trabalhado do 

real, através de fotografia?” Vêm à sua imaginação outras imagens, “figuras mitológicas”, 

também imagens da época, “de filmes da época”, “da história de Portugal”, “do quotidiano 

dos que estão representados”. Na compexidade deste funcionamento da imaginação, surgem 

imagens de outros artistas e museus, na mente dos V/P. “O trabalho parece-se com o de 

Auguste Rodin”, lembra “Miguel Angelo”, “artistas italianos, Bernini”, “sinto uma influência 

de Roma”, “relaciono com outros museus europeus”, com a “escultura da roma antiga e da 

renascença”, com “a galeria David d’Angers”, com o “Vaticano”, “o Museu Arqueológico de 

Nápoles”, “outros artistas portugueses, já falecidos”. A galeria de imagens de cada um entra 

em ação, despoletada por estas imagens. Surgem relações, comparações, associações. Poderá 

este processo da memória e imaginação ser alimentado por EM que potenciem o acesso a 

imagens que surgem no imaginário e outras que possam ser puxadas para o processo mental? 

Não é só com o reportório visual que o visitante entra na experiência, é também com os 

sentimentos e sensações – “gostaria de tocar, acariciar” – e com as suas ideias e pensamentos 

sobre arte e a atualidade – “gostaria de ver mais mulheres aqui representadas”, questiono-me 

sobre “o que seria o mundo sem artistas”, e “o que estamos a guardar para o nosso futuro”, 

“gostaria que os novos artista criassem com mais alma. 

 Mais uma vez, na análise do relacionamento dos visitantes com a obra, verifica-se que a 

relação visitantes/objeto é criativa quando o V/P é desafiado a ver em detalhe, por diferentes 

perspetivas, relacionar as partes, relacionar-se com a obra a partir da sua experiência e 

memória, mas também a partir da sua visão do mundo e da atualidade, visualizar recorrendo à 

imaginação. Este processo criativo poderá ser potenciado através de EM? Ao retomar os 

grandes questionamentos dos V/P – como era o processo de trabalho do artista? Quem era, 

como vivia e o que fazia cada personalidade representada? Como era a relação entre ambos? – 

verifica-se que s elementos de mediação que existem fornecem poucas pistas para o V/P 

descobrir possibilidades, caminhos a trilhar, respostas aos seus questionamentos ou descobrir 

mais questionamentos.  
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gosta e que faz sem dar pelo tempo a passar. Uma característica importante das atividades que 

produzem essas experiências é exatamente que sejam desafiantes, sem causar angústia. Se os 

desafios não são adequados aos conhecimentos e capacidades dos visitantes podem criar 

ansiedade por não perceber, não se sentir capaz. Se, pelo contrário, não chega a haver desafios 

ou provocações, cria-se aborrecimento e dificuldade de caminhar na construção de 

conhecimento e relações novas (Vicent, 2013, p. 112). Alguns estudos referem que os 

visitantes expressam muitas vezes, ao chegar ao museu, não saber o que fazer, e que uma 

forma de tornar a visita desafiante mas conferindo ao mesmo tempo segurança é ajudar o 

visitante a criar metas razoáveis (Bitgood, 1990). A criatividade exige limites, objetivos, 

pontos de orientação, como já foi referido. Bitgood refere que as exposições de êxito incitam 

os visitantes a comprometerem-se com eles próprios, disponibilizando-lhes informação para 

que possam comparar as suas respostas com outras. 

 Quer a bibliografia, quer a incursão no campo, nos três museus onde se aplicou o MQ, 

sugere que em termos de mediação os museus estão mais focados no fornecimento de 

informação do que na provocação do olhar e no convite a que o visitante entre na experiência 

de forma pessoal – com a memória, conhecimento, interesses, por exemplo. A verdade é que 

diversos autores referem que a aprendizagem informal motivada – uma aprendizagem 

personalizada e, por isso, criativa – acontece mais facilmente quando os desafios são 

escolhidos livremente e se ajustam aos interesses do indivíduo e ao seu conhecimento e 

capacidades. Quando isso acontece, o indivíduo é conduzido a um alto nível de 

compenetração na relação, o que dá lugar ao estado de flow (Vicent, 2013, p. 113-115). O 

estado de flow está profundamente ligado à criatividade e a mediação pode abrir caminho para 

o visitante entrar nesse estado. A mediação precisa então de integrar um grau de novidade 

moderado que favoreça a satisfação da necessidade de curiosidade. Vários autores referem, 

também, a importância de oferecer múltiplas atividades para que o indivíduo escolha. As 

respostas dos visitantes aos MQ ajudam a confirmar a importância de diversidade de formas 

de mediação, para que o visitante tenha possibilidade de escolha. Por fim, as respostas dos 

visitantes ajudam também a sedimentar a ideia defendida por alguns autores de que os 

desafios se devem ajustar às capacidades e características do indivíduo. Se a tarefa for 

escolhida e não imposta, se se ajustar aos interesses do indivíduo e se o nível de dificuldade se 

adequar às suas capacidades, dá lugar à compenetração máxima e, por isso, a um estado de 

flow, um estado criativo (Asensio et al., 2011, p.59-60; Csikszentmihalvi, 1990). 
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10.4.5. Entre a Curadoria e a Educação, que Lugar para a Mediação? 

 Por fim, coloca-se uma última questão: será o espaço entre um espaço híbrido, entre a 

curadoria e a educação? Quem, dentro de um museu, é responsável por pensar este espaço? 

Sendo um espaço entre o objeto museológico e o visitante e, simultaneamente, entre a 

exposição e a visita, será também um espaço entre a curadoria e a educação, entre o curador e 

o profissional da educação? Se assim for, este espaço entre dois profissionais que, por vezes, 

trabalham em tempos distintos – um no pré e outro no pós “exposição montada” – cria um 

espaço de novas possibilidades. Mesmo que uma exposição tenha sido pensada e construída 

sem grande interceção entre os serviços de curadoria e de educação, ao considerar-se o espaço 

entre, de mediação, como um espaço de interceção entre os objetos expostos e o visitante, está 

a considerar-se um campo em que curadores e educadores se intercetam. Referiu-se atrás que 

os EM poderiam ser pensados no espaço entre os objetos museológicos e a experiência dos 

visitantes e considera-se agora que poderão ser pensados no espaço entre a curadoria e a 

educação. Neste sentido pode contextualizar-se esta abordagem no modelo de museu híbrido, 

defendido por Rachel Morris (ver 2.1.), no qual as fronteiras entre áreas de investigação ficam 

ténues e as zonas de interceção aumentam. A mediação relaciona-se, assim, com o conceito de 

museu híbrido, podendo ser pensada no espaço entre a curadoria e a educação, um espaço de 

encontro e confronto entre diferentes profissionais de um museu. 

 Alguns autores referem-se a este espaço de mediação entre a educação e curadoria no 

âmbito da educação artística. Maset (2005) apresenta a educação artística como um campo de 

trabalho onde se articulam o pedagógico e o artista, um terreno de cruzamento híbrido. 

Rodrigo (2006, p. 102) fala das “práticas que cruzam o trabalho educativo e o trabalho 

cultural”, que operam “a partir de espaços intersticiais, abrem novas formas de conhecimento 

e novos espaços de atuação”, e refere-se a esse espaço como “uma zona intermédia de 

dialogismo, instável e contraditória, que inclui diferentes vozes”. Nos últimos anos debate-se 

também entre artistas, curadores, críticos e académicos o chamado “educational turn”, 

definido como a incorporação da pedagogia na prática curatorial e a sua reorientação 

paradigmática dentro das artes (O'Neill & Wilson, 2010). A aproximação da educação e 

curadoria, no espaço de mediação, apontada por estes autores no campo da educação artística 

em museus de arte pode alargar-se – considera-se aqui  – a todos os museus, materializando 

verdadeiramente o conceito de museu híbrido. Hernandes-Hernandes (2012, p. 119) fala de 

um espaço de interação entre o pedagógico e o cultural, “no qual se intercruzam questões 

sociais, políticas e institucionais, na construção de identidades e na produção de 
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conhecimento e saber”. Esteras (2010, p. 162) por sua vez considera “muito necessária a 

colaboração em termos de igualdade real entre os comissários e coordenadores de exposições 

e os profissionais de educação”. Neste sentido considera-se que o espaço entre o visitante e os 

objetos é um espaço entre a curadoria e a educação, constituindo assim uma materialização do 

museu híbrido. 

10.5. QUE MODELOS PARA UM MUSEU CRIATIVO? 

 Percorrendo a contextualização teórica construída, assim como a análise das entrevistas 

aos profissionais, que modelos e ideias emergem que, de alguma forma, ajudem a 

contextualizar a criatividade nos museus, hoje? 

 Um dos modelos que emerge da teoria e que tem várias materializações em diversos 

museus é o de museu-laboratório. O museu-laboratório é um espaço experimental e alguns 

museus estão, atualmente, a criar espaços laboratoriais onde os públicos podem experimentar 

work in progress ou modos de pensar experimentais sobre o que o museu pode ser. O Arizona 

University Art Museum Interlab, o Powerhouse Museum’s Beta Space, o BMW Gugghenheim 

Lab, e o Walker Art Center’s Open Field são alguns exemplos de explorações da construção 

de protótipos em curso (Norris & Tisdale, 2014, p. 167). Olga van Oost (2012), no artigo 

“Living Lab Methodology in Museum Studies: An Exploration”, discute a metodologia Living 

Lab como forma de introduzir o conceito de museu líquido na investigação e na prática diária 

do museu. Living Lab “é uma metodologia de pesquisa para a detecção, prototipagem, 

validação e redefinição de soluções complexas nos contextos de vida real, múltiplos e sempre 

em evolução” (Mitchel, as cited in Pierson & Lievens, 2005). Esta metodologia, segundo 

Oost, deve ser entendida no contexto do paradigma da “inovação aberta”, defendido por 

Chesbrough (2006) no qual as novas tecnologias são desenvolvidas, testadas e validadas num 

processo iterativo – que se repete diversas vezes para chegar a um resultado, em que de cada 

vez se gera um resultado parcial, que será usado na vez seguinte. A ideia central no Living 

Lab é que os utilizadores são co-criadores, fazem parte da criação de soluções. Esta 

metodologia só recentemente é aplicada a museus92 e Van Oost (2012) considera existir 

potencial mas também o risco de ser usada de modo muito instrumental. Nenhum entrevistado 

abordou de forma explícita esta ideia de museu-laboratório, embora tenham referido, por 

                                                 
92 Ver, por exemplo, o Projeto de Investigação Apollon, do Museu de Arte Contemporânea de Antuérpia, que usa a 
metodologia de Living Lab para testar uma aplicação tecnológica para telemóveis (Coenen et al, 2011). 
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exemplo, que o museu é um lugar “onde se resolvem problemas, sem estereótipos, não se 

pega em fórmulas para fazer igual” (E1). 

Outro modelo que emerge da teoria é o de museu rizomático. Um modelo epistemológico 

rizomático não tem centro nem raíz e pode ramificar em qualquer ponto, a estrutura de 

conhecimento não deriva por meio lógico mas a partir de pontos de influência (Deleuze & 

Guattari, 2004). Um rizoma forma um mapa conectável, reversível, com múltiplas entradas e 

saídas e é, por isso, o modelo com máxima expressão da multiplicidade. Os entrevistados 

fazem algumas referências, ainda que ténues, que podem enquadrar-se neste modelo – num 

museu “há uma inter-influência sempre, constante” (E2), as “áreas influenciam-se” (E3). 

Da teoria emerge outro conceito, associado ao rizoma – o museu líquido. No museu líquido 

não existem distinções rigorosas entre coleções e públicos, eles “ tentam abordar todos estes 

elementos de uma forma integral, circular” (Van Oost, 2012, p. 484). Ao museu líquido 

corresponde o museu híbrido. Se não há fronteiras rígidas, as áreas interpenetram-se e as 

funções tornam-se híbridas. Também Pezzini se refere a este caráter líquido e híbrido do 

museu, ao mencionar que neste espaço no qual se organizam concretizações, suportes, 

sinalizações, comportamento de comissários, empregados, vigilantes e visitantes, 

(…) as expressões de subjetividades autónomas entram em contacto, relacionam-se umas com 
as outras, traduzem-se reciprocamente, entram em conflito, limitam outras a coexistir e, com 
tudo isso, dão vida a um conjunto dinâmico (Pezzini, 2014, p. 58).  

 Os entrevistados fazem algumas referências explícitas ao museu líquido como se viu em 

8.5: “As questões das metodologias líquidas, (…) eu concordo em absoluto e por isso é que eu 

acho que, até, de certa forma, não sei se a liderança faz sentido, não é? Porque, se todos 

tiverem nessa mesma onda isto vai fluir, o papel da liderança se calhar é ajudar a fluir, pode 

ser, pôr isto a fluir” (E5). 

 Acrescenta-se um outro modelo, sugerido a partir de uma metáfora usada por Norris e 

Tisdale (2014, p. 183), que se articula com esta visão multifacetada do museu criativo – o 

museu enquanto espaço de polinização cruzada. Segundo as autoras, 

Os museus estão posicionados de uma forma única para ajudar ao pensamento associativo e 
combinação de ideias que resultam da polinização cruzada, através da exposição das pessoas a 
um largo leque de conhecimento, artefactos, pontos de vista de múltiplas disciplinas e culturas 
e misturando-as de novas formas (ibid.). 

 Imagine-se cada indivíduo como uma flor num grande jardim que é o museu, recebendo 

ventos de um lado e outro que trazem influências e se cruzam. Umas perdem-se no ar, outras 

são agarradas pelo indivíduo, outras agarram-se a ele. O museu criativo providencia 
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oportunidades para a polinização cruzada, que faz cada um sair da zona de conforto, abrindo-

se a uma série de possibilidades através de informação, aproximações, justaposições e 

experiências novas. O que este modelo tem de novo em relação ao rizomático é o Eu estou 

aqui de que se falou atrás, o Eu do visitante assinalado, a partir de onde todos os caminhos 

começam e cada percurso de visita é construído, de forma única. 

 Um museu criativo pode ser um laboratório experimental, aberto à novidade e criação. 

Pode também ser um rizoma, um cruzar infinito de interrelações e interinfluências. Um museu 

criativo pode ainda ser um espaço líquido, híbrido, fluido, sem fronteiras, onde as partes estão 

sempre em movimento e em relação, numa dinâmica constante. Um museu criativo é um 

espaço onde acontece a polinização cruzada, onde cada um apanha os seus ventos. 

10.6. PONTOS-CHAVE E PONTES DE CONTINUIDADE 

 Este capítulo começou por cruzar as representações dos profissionais com as 

experiências dos visitantes e o referencial teórico construído, para propôr um contexto 

multifacetado da relação visitante/objeto. Nesse cruzamento alicerça-se a ideia de que o 

espaço entre é rico em possibilidades criativas e nele se cruzam diversas ferramentas 

criativas: a imaginação, que permite viajar a partir de objetos; a capacidade de análise, que 

possibilita ver em profundidade; o olhar multifacetado, que aumenta a complexidade; as 

ferramentas pessoais de cada um, que personalizam a experiência; e as capacidades 

relacionais, que descobrem relações novas. Discutiram-se também formas desse espaço entre 

ser um espaço participativo e questionador, no qual atuam elementos que facilitam ou 

bloqueiam a criatividade. É no contexto deste espaço entre, complexo e plural, que se 

discutem possibilidades de mediação, como forma de aumentar o potencial criativo desse 

espaço. Discutem-se formas de mediação concretas nos museus estudados, apontam-se 

estratégias e sugerem-se possibilidades. 

 A análise e discussão levam a considerar que a mediação pode apoiar oV/P na 

construção de conhecimento, em complexidade e profundidade, de forma pessoal, a partir da 

relação com os objetos expostos. Essa possibilidade está, no entanto, pouco explorada nos EM 

existentes nos museus em causa, por existir um enfoque maior no dar informação do que no 

levar a ver e relacionar e porque muitas vezes a mediação é pensada – e o contexto teórico 

refere-o – a partir de conceitos e referenciais teóricos e não tanto dos objetos e da experiência 

do V/P. Este capítulo finaliza com uma síntese de alguns modelos teóricos que se podem 

associar à ideia de museu criativo, enquanto sistema. 
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11.1. REVISITAÇÃO 

 Na primeira parte deste capítulo revisita-se todo o trabalho de investigação 

desenvolvido, procurando analisar, de forma crítica, a forma como se respondeu às questões 

de investigação, os resultados atingidos e as pistas deixadas para investigação futura. 

Revisitar é visitar de novo e, por isso, neste segundo olhar sobre o objeto de estudo, fazem-se 

escolhas e sínteses que trazem um novo olhar sobre o objeto e provocam a discussão 

apresentada na segunda parte deste capítulo – um ensaio que é, de alguma forma, um voltar ao 

início e repensar de novo a criatividade no museu, a partir deste trabalho. 

11.1.1. Objetivos da Tese 

 Esta investigação teve como objetivo central analisar e discutir a relevância da 

criatividade no contexto dos museus e abordar, de forma aprofundada, a relação do visitante 

com os objetos museológicos, procurando perceber de que formas é que essa relação é criativa 

e como é que a criatividade presente nessa relação pode ser promovida e desenvolvida. Para 

tal, desenvolveu-se uma pesquisa bibliográfica aprofundada e sistemática, que se cruzou com 

as representações dos profissionais (entrevistas), com a experiência de visitantes (Mapas de 

Questões), e com a visão da investigadora implicada, registada em fichas de observação de 

campo. Esta triangulação de dados, a nível metodológico, possibilitou a construção de uma 

contextualização teórica sobre a criatividade nos museus bastante complexa, permitindo 

pensar e discutir a criatividade hoje, nos museus. A partir desse enquadramento, pretendia-se 

perceber o que é a criatividade nos museus, em que contextos e com que estratégias pode ser 

trabalhada e propor um modelo do que pode ser um museu criativo. Cruzando a opinião dos 

profissionais de quatro museus do Porto com o marco teórico construído, desenvolveu-se um 

conceito multifacetado da criatividade no museu – a criatividade radical e de todos os dias – a 

partir das perspetivas distintas do visitante, educador, artista, e dos objetos. Abordou-se ainda 

a criatividade de expor, criar, contemplar ou participar. Verificou-se que as três componentes-

chave da criatividade – novidade, adequação e autoria – estão presentes nas manifestações da 

criatividade nos museus, apesar da diversidade de contextos e materializações. 

 Partindo da abordagem de diferentes tipologias de criatividade, por diversas perspetivas 

e em materializações distintas, foi-se construíndo um modelo de museu criativo que integra 

quatro áreas em que a criatividade se revela: criatividade dos objetos, dos programas, da 

comunicação e da gestão. Discutiram-se diversas abordagens de museu criativo, que se podem 

sobrepor e intercetar. Um museu criativo como laboratório experimental (Van Oost, 2012), 
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aberto à criação e experimentação; um museu criativo como rizoma, cruzamento de 

interrelações e interinfluências (Deleuze & Guattari, 2004); um museu criativo enquanto 

espaço líquido, híbrido, fluido, sem fronteiras, onde as partes estão em movimento e relação, 

numa dinâmica constante (Morris, 2013); um museu criativo como espaço de polinização 

cruzada, onde cada V/P recebe influências e inspirações (Norris & Tisdale, 2014, p. 183). 

Mais do que selecionar um, pretendeu-se colocar em diálogo estes modelos metafóricos. 

 Pretendia-se, ainda, com este trabalho penetrar na relação do V/P com os objetos de um 

museu para perceber como é que a criatividade atua e se promove, nessa relação. 

Acompanhou-se o “frente-a-frente” entre mais de sessenta visitantes de três museus com 

objetos determinados, e procurou entender-se como funciona o processo mental de encontro 

entre cada um e os objetos. Pretendeu-se ainda perceber que estratégias poderiam ser usadas 

para potenciar a criatividade existente, nesse encontro. Durante a construção dos Caps. 5 e 6 

considerou-se que talvez o modelo apresentado por Heewagen (2006, p. 3) de cinco tipologias 

de estratégias criativas às quais se fez corresponder cinco modos de ver criativos pudesse 

constituir um enquadramento útil ao estudo das estratégias criativas nos museus, o que veio a 

verificar-se – efetivamente todas as estratégias pensadas para os museus se enquadram neste 

contexto teórico que, sendo abrangente e sintético, é eficaz como modelo metodológico. 

 Por fim, pretendeu-se ainda com este trabalho sugerir materializações possíveis, em 

termos de EM, para trabalhar a criatividade no espaço entre. A tese é pontuada por exemplos 

de materializações, ao longo das suas páginas, que poderão constituir um ponto de partida 

interessante para pensar a criatividade em diferentes contextos dos museus. Importa, no 

entanto, ter presente que não há receitas, para a criatividade – cada museu terá de fazer o seu 

caminho pessoal, adaptado à sua estrutura, coleções e aos seus diversos contextos. 

11.1.2. Síntese dos Resultados  

 Esta investigação partiu de uma série de questões e importa agora verificar como se 

respondeu a cada uma das questões inicialmente colocadas, se outras foram surgindo ao longo 

da investigação e quais as que se deixam por responder, para trabalho futuro. 

 Começou-se por colocar perguntas abrangentes e contextuais: Como é que a 

criatividade está a ser pensada hoje, no mundo e na sociedade? Que estratégias, ferramentas e 

métodos existem para potenciar a criatividade? Em que teorias, autores e modelos se baseiam 

essas estratégias e métodos? Que atitudes, predisposições e contextos facilitam e motivam a 

criatividade? Ao longo do Cap. 3 analisou-se a criatividade no contexto atual do mundo e da 

sociedade, refletiu-se acerca dos desafios e constrangimentos associados e percorreram-se 
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teorias, autores e modelos ligados à criatividade. No Cap. 4 estruturaram-se as estratégias, 

ferramentas e métodos que existem para potenciar a criatividade e associaram-se essas 

ferramentas a diversos autores que têm vindo a estudar ou propor ferramentas criativas. Desta 

forma, os Caps. 3 e 4 responderam às questões contextuais e preparatórias da tese, referidas 

em 2.2.1., contruindo-se o estado da arte sobre criatividade. 

 Respondidas as questões contextuais, colocou-se um conjunto de questões mais 

específicas: Como é que a criatividade está a ser pensada nos museus? De que se fala, quando 

se refere a criatividade nos museus? Em que áreas de atuação é que um museu pode ser 

criativo? A estas questões relacionadas com o museu, enquanto sistema criativo, associam-se 

outras que se prendem com a forma como a criatividade é pensada no contexto expositivo. 

Que museus promovem uma relação criativa com o visitante no contexto expositivo? Que 

estratégias, ferramentas e métodos utilizam? A que materializações e elementos de mediação 

recorrem? 

No Cap. 5 procurou-se mostrar de que formas é que a criatividade é pensada nos museus, a 

diversos níveis: o que é a criatividade radical e a criatividade de todos os dias num museu; 

como é que o PIC e o PC atuam, numa visita a um museu; como se desenvolve o processo 

criativo numa visita. Pretendeu-se ainda nesse capítulo apresentar os contextos de atuação em 

que um museu pode ser criativo, com base na bibliografia na área. Depois de analisar diversas 

ferramentas para promover a criatividade em diferentes contextos, tornou-se relevante 

perceber como é que essas ferramentas podiam ser adaptadas ao contexto museológico e que 

materializações poderiam ter. O Cap. 6 apresentou de forma sistematizada um conjunto de 

ferramentas e materializações dessas ferramentas, no contexto dos museus. Não pretendeu 

fazê-lo de forma exaustiva, como se salientou, mas apresentar um panorama das 

possibilidades, pautado pela diversidade e por cartografias geográficas distintas. Pretendeu-se, 

no entanto, que esta contextualização da criatividade nos museus não se construisse com base, 

unicamente, na pesquisa bibliográfica, pelo que as entrevistas a profissionais dos museus 

trouxeram complexidade e densidade a este enquadramento sobre a criatividade nos museus. 

 As questões centrais da investigação surgiram neste contexto e agruparam-se em dois 

grupos: 

1. O que é a criatividade num Museu? Quais os diferentes contextos em que pode ser 

trabalhada? Que estratégias podem ser desenvolvidas para a potenciar? Que modelos 

concetuais pode ser usados para o seu desenvolvimento? 
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2. Como é que a criatividade acontece no espaço entre os visitantes e os objetos expostos? 

O que acontece nesse espaço? Será que os elementos de mediação podem promover a 

criatividade na relação do visitante com o objeto exposto? De que formas? Que modelos 

concetuais podem suportar a conceção, desenho e análise de elementos de mediação? 

 No Cap. 8 respondeu-se ao primeiro grupo de questões, pelo ponto de vista dos 

profissionais dos museus e, na primeira parte do Cap. 10, fez-se a triangulação desses dados 

com o contexto teórico atrás construído e a visão dos visitantes. Nessa parte inicial do Cap. 10 

apresentam-se as ideias-chave acerca do que é a criatividade num museu, em que contextos 

pode ser trabalhada e com que ferramentas. As principais conclusões desta triangulação são as 

seguintes: As ideias sobre criatividade veiculadas pelos profissionais enquadram-se no 

contexto teórico construído e reforçam a noção de que a criatividade exige abertura, 

capacidade de imaginação, expressão e trabalho e diferencia-se pelo caráter de novidade e 

adequação. A triangulação de dados converge para a possibilidade de se ser criativo nos 

museus em quatro grandes áreas: objetos e coleções, programação, comunicação e gestão e 

liderança. Essas quatro áreas em que se pode ser criativo interinfluenciam-se, podendo sempre 

trabalhar-se a criatividade a dois níveis: a nível localizado – um foco criativo – ou a nível 

transversal, procurando que todo o sistema se torne mais criativo. Ao percorrer as áreas de 

criatividade num museu constata-se que existem imensas possibilidade para um museu se 

tornar mais criativo, o que depende, antes de mais, de uma atitude. A triangulação de dados 

permitiu também reforçar a noção de que os mesmos fatores que facilitam a criatividade 

também a podem bloquear. Por exemplo, a liderança pode ser fundamental para um museu 

assumir uma atitude e compromisso para com a criatividade mas uma liderança fraca ou 

autoritária também pode bloquear a criatividade. Um museu pode ser criativo a vários níveis e 

podem coexistir diversos modelos de criatividade, destacando-se o museu híbrido, o museu 

líquido, o museu rizomático, o museu-laboratório e o museu como polinização cruzada. Em 

todos eles as componentes de abertura, abandono de fronteiras rígidas e interceção entre 

espaços estão presentes. A triangulação de dados permite ainda reforçar o poder 

transformador da criatividade e detetar o desfasamento entre o que se pensa e acredita e as 

realidades com que se trabalha. Conclui-se que o espaço entre é um espaço de enorme 

potencial para aplicar estratégias e questionamentos que potenciem a criatividade. 

 O segundo grupo de questões é abordado no Cap. 9 e na segunda parte do Cap. 10. Com 

base na contextualização teórica atrás construída, nomeadamente acerca do que é o espaço 

entre, o que são EM e das possíveis materialização das estratégias criativas em museus, 
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discutiu-se nestes dois capítulos como é que a criatividade está presente e pode ser promovida 

através da mediação nos museus. As principais conclusões desta incursão pela mediação são 

as seguintes: a mediação é entendida como um estímulo ou provocação no espaço entre, que é 

o espaço de interceção entre o visitante e o objeto exposto. Entende-se esse espaço como um 

self-service, help youself, onde o visitante pode escolher, no meio da multiplicidade, as 

ferramentas que quer, personalizando a visita. Esse é um espaço plurifacetado, onde os 

elementos de mediação se podem multiplicar e sobrepor, criando muitas possibilidades, 

caminhos e cruzamentos. Existem diversas estratégias criativas que se podem adaptar aos 

museus e o modelo proposto por Judith Heerwager de cinco tipologias de estratégias criativas, 

ao qual se faz corresponder nesta investigação cinco tipologias de olhar, adequa-se bem aos 

museus e é útil para uma abordagem sistematizada e estruturada das ferramentas criativas no 

contexto expositivo. 

 Novas questões foram surgindo, nesta fase da investigação, nomeadamente acerca dos 

limites e das responsabilidades, a nível da mediação nos museus e do trabalhar o espaço entre. 

Uma das questões colocadas, que poderá provocar uma nova investigação, está associada, 

exatamente, ao espaço de interceção entre educação e curadoria – quais as possibilidades e 

limites, como pode ser trabalhada a mediação nesse espaço, que implicações traz essa 

interceção de espaços para o museu. 

 Outra questão que foi levantada e acompanhou a tese relaciona-se com o facto da 

especialização e sistematização do trabalho museológico poder, por vezes, bloquear a 

criatividade. Será que o museu pós-moderno, bem organizado, subsdividido por épocas, 

géneros, com “temas e peças arrumadas”, dificulta a criatividade? No sub-capítulo 8.2.5, a 

propósito desta preocupação sentida por alguns entrevistados, de que a normalização e 

sistematização matassem a criatividade, referiu-se que essa preocupação foi discutida em 

2006 por Jay Rounds, no contexto do 25º aniversário da National Association for Museum 

Exhibition (Norris & Tisdale, 2014, p. 174). Norris e Tistale questionam se “a 

profissionalização e o foco em normas estará a matar a criatividade, encorajando muito a 

conformidade?” (ibid.). Esta questão de, eventualmente, a normalização e sistematização 

poderem constituir um obstáculo à criatividade é importante, pois ela surge simultaneamente 

do contexto teórico e do trabalho de campo. É efetivamente necessário pensar como recorrer a 

ferramentas tão importantes para a gestão do museu sem deixar que elas bloqueiem a 

criatividade. 
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Estas questões acompanharam a investigação mas não constituíram o foco central da mesma. 

Foram discutidas, mas não em profundidade. São questões relevantes, a retomar num outro 

contexto de investigação. 

 Por fim, dentro do âmbito específico das questões desta investigação, constatou-se 

existir uma situação de dissonância que se discutiu mas não foi possível aprofundar, e que se 

considera também de interesse, para futura investigação. Trata-se da constatação de que, 

apesar de haver vontade dos profissionais em se abrirem à criatividade e terem ideias 

concretas sobre o que isso implica, há uma dissonância entre as representações dos 

profissionais e a realidade das exposições com que trabalham. Kesner (2006) fala do 

desfasamento entre o potencial dos trabalhos expostos nos museus, que oferecem experiências 

profundas e permanentes, e os outcomes dos encontros dos visitantes com esses trabalhos, 

muitas vezes superficiais. Kesner justifica esse desfasamento pelo facto de muitos museus 

estarem focados na criação de experiências diversas, marginalizando a experiência do objeto. 

Efetivamente esta investigação contribuiu para perceber melhor como é o processo de 

encontro entre o visitante e os objetos, o que poderá ajudar a entender esse desfasamento entre 

o potencial dos trabalhos expostos e os outcomes dos encontros, assim como fornecer 

estratégias concretas para diminuir esse desfasamento. Esta investigação lança uma questão 

muito concreta – Que ferramentas se podem utilizar em cada museu em concreto, para 

diminuir o desfasamento entre o potencial criativo de cada objeto e os outcomes dos encontros 

dos visitantes com estes? 

11.1.3. Contributos e Limitações da Tese 

 Os contributos deste trabalho de investigação para a museologia são vários. 

Primeiro, elaborou-se uma terminologia precisa no campo da criatividade no contexto dos 

museus, que permite enquadrar as estratégias, ações e abordagens da criatividade nos museus 

de forma mais orientada, clara e objetiva. 

 Segundo, o estado da arte sobre criatividade nos museus que aqui se construiu oferece 

uma sistematização sobre o que se faz, como se faz e que materializações existem, que 

constitui uma ferramenta importante para qualquer museu que pretenda tornar-se mais 

criativo. Os apêndices deste trabalho apresentam de forma bastante exaustiva ferramentas e 

exemplos de materializações criativas em museus, que poderão ser um suporte útil para 

investigações futuras. Embora se considere que os exemplos apontados no estado da arte e ao 

longo da tese não podem ser tomados como práticas a replicar, eles podem inspirar, provocar, 

sugerir, motivar e, nesse sentido, impulsionar qualquer museu, de qualquer tipologia, a 
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avançar com alguma política ou estratégia de promoção da criatividade. A elaboração deste 

marco teórico sistematizado possibilita enquadrar outros trabalhos futuros, assim como 

analisar de forma comparativa diferentes abordagens, na área. 

 Terceiro, os modelos de “museus criativos” discutidos nesta tese constituem uma 

ferramenta de autoanálise reflexiva a que qualquer museu pode recorrer para desenhar uma 

estratégia personalizada para se tornar mais criativo. O contributo a nível conceptual destes 

modelos constitui também um ponto de partida para a reflexão e discussão acerca do presente 

e do futuro dos museus, a nível profissional ou de investigação, podendo ser um ponto de 

partida para os museus se repensarem. 

 Quarto, a discussão em torno do recurso a elementos de mediação em exposições é 

relevante para museus que pretendam experimentar novas formas de aproximação e 

participação dos públicos. Considera-se pertinente a discussão acerca da mediação e do 

espaço entre, da relação entre curadoria e educação e do papel dos elementos de mediação, no 

contexto atual dos museus, em que novos desafios se colocam, em termos de papel social, de 

sustentabilidade e de relação com as comunidades. 

 Quinto, a aplicação de uma metodologia e desenvolvimento de instrumentos 

metodológicos – mapas de questões – para entrar no espaço entre o visitante e o objeto abre 

caminho a novas possibilidades de intervenção no espaço de mediação e, até, nas próprias 

exposições. Os contributos metodológicos são relevantes porque, nomeadamente a nível de 

museus portugueses, é escasso o recurso a ferramentas que permitam conhecer o processo 

mental da experiência da visita. 

 A tese chama a atenção para o potencial, pouco aproveitado ainda, de transformar o 

espaço entre num espaço mais criativo, através do desenvolvimento de EM. Chama também a 

atenção para o caráter multifacetado deste espaço de mediação e para a necessidade de se 

repensar este espaço com visitantes, curadores e educadores. 

 Por fim, a tese aponta caminhos a nível das práticas museológicas e de investigação. A 

nível das práticas museológicas, aponta caminhos sobre como desenvolver a criatividade nas 

diversas áreas de atuação de um museu, enquanto sistema, ou no todo do sistema; a nível de 

investigação, apontam-se no próximo subcapítulo os caminhos abertos por esta investigação. 

Mencionados os contributos desta investigação, procura-se agora indicar as suas limitações. O 

facto do tema em estudo ser muito abrangente – a criatividade nos museus – pode considerar-

se, de alguma forma, uma limitação . pelo facto de dificultar a busca de respostas focadas. A 

justificação desta opção foi, no entanto consciente. Pretendia-se investigar a criatividade no 
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contexto expositivo, no encontro do visitante com o objeto museológico, e considerou-se que 

seria difícil avançar nessa investigação sem antes dedicar uma primeira parte ao estudo mais 

contextual da criatividade no museu. Mesmo correndo o risco dessa primeira fase da 

investigação ser demasiado abrangente, considera-se que ela não só foi relevante para situar a 

segunda parte da investigação, como poderá facilitar o trabalho de futuros investigadores na 

área da criatividade nos museu. 

 Uma outra limitação que surgiu ao longo do trabalho prende-se com questões de 

terminologia. O termo objeto mediador ou objeto de mediação que, inicialmente, se pensou 

adotar para falar dos elementos que fazem a mediação entre o visitante e o artefacto do 

museu, acabou por ser substituído por elementos de mediação, por se constatar que o termo 

objeto, ao ser usado simultaneamente para falar de objeto museológico e objeto de mediação, 

criava confusões. Apesar de se ter optado por usar no contexto da investigação o termo 

elementos de mediação, para evitar confusões, considera-se o termo objeto mediador também 

adequado porque, sendo uma pessoa, objeto, ou ideia, trata-se sempre de um objeto que faz a 

mediação entre outros. 

 Um outro constrangimento que surgiu nesta investigação – que, simultaneamente se 

pode considerar um potencial – foi o facto do mapa de questões – ferramenta metodológica 

adotada – ser também um objeto de mediação. Embora tenha sido conscientemente que se 

optou por um instrumentos que desempenha dois papéis, e embora se continue a considerar 

que, entre as várias possibilidades, esta era a que mais se adequava no momento aos objetivos, 

o recurso a este objeto de mediação faz com que não se consiga saber, exatamente como seria 

a reação do visitante, o seu processo mental de encontro com o objeto do museu, se não 

tivesse recorrido ao mapa de questões. Será que no encontro direto, sem a mediação pelo MQ, 

as mesmas questões e memórias teriam sido despoletadas? 

 Por fim, ao chegar ao final desta investigação, tendo a consciência de que a criatividade 

é um campo tão vasto e rico, na museologia, percebendo como a criatividade pode estar em 

tudo e em todos, num museu, torna-se claro que as potencialidades e os riscos se aproximam, 

como acontece em tantas situações: se a criatividade num museu está em tudo e em todos, não 

se correrá o risco de não ser campo nem responsabilidade de ninguém? Não se correrá ainda o 

risco de todos falarem e ninguém a materializar? Com a consciência de que a própria 

investigação lançou novas questões e desafiou os seus próprios resultados, o subcapítulo 11.2 

apresenta um ensaio que resulta desta reflexão final sobre a tese. 
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11.1.4. Tópicos para Futura Investigação 

 Esta investigação criou o contexto para estudar a criatividade nos museus em quatro 

grandes áreas: a criatividade dos objetos das coleções e seu estudo; a criatividade na 

programação; a criatividade na comunicação e a criatividade na gestão e liderança. O trabalho 

desenvolvido levou mais a fundo a investigação numa área – programação – e, dentro dessa 

área, especificamente na mediação no contexto expositivo. Ao criar esta contextualização, a 

investigação abriu caminho para que seja desenvolvida investigação em maior profundidade 

nestas diversas áreas definidas e, dentro de cada uma, em questões concretas. Na área das 

coleções e seu estudo, por exemplo, importa aprofundar como é que o inventário pode ser 

trabalhado no sentido de ser uma ferramenta mais criativa e que potencie a criatividade do 

visitante. Na área da programação, como é que uma exposição pode provocar a criatividade 

dos visitantes? Na área da comunicação, como é que um museu pode surpreender e provocar, 

sem deixar de cumprir a sua missão? Na gestão e liderança, como incutir a criatividade na 

equipa de um museu? 

 Seria interessante que este trabalho de investigação propiciasse a reflexão por parte dos 

museus portugueses e, nomeadamente, dos envolvidos nesta investigação, sobre como se 

tornarem espaços mais criativos. Existem questões teóricas estudadas nos museus envolvidos 

que precisam de ser materializadas e avaliadas. Algumas dessas questões poderiam agora ser 

desenvolvidas, pelos próprios museus ou por investigadores externos. A partir da experiência 

mental dos visitantes com determinados objetos, recolhida nos MQ, seria interessante, por 

exemplo, desenvolver e testar objetos mediadores concretos que fossem ao encontro dos 

questionamentos e desejos dos visitantes. A partir das representações dos profissionais sobre 

exposições criativas e das sugestões de estratégias para tornar a experiência da visita mais 

criativa, por parte dos visitantes, poder-se-ia desenvolver um trabalho de investigação-ação 

para remodelar as exposições permanentes dos referidos museus. 

 Como conclusão, considera-se que seria desejável que este trabalho de investigação 

propiciasse a reflexão sobre a relevância da criatividade nos museus, hoje, estimulasse a 

criação de projetos para promover a criatividade nos museus, enquanto sistemas e a 

introdução de estratégias em áreas concretas de cada museu. 

 Por fim, considera-se que as três novas questões acima indicadas, que foram surgindo 

ao longo da investigação, podem também dar origem a novos trabalhos de investigação. 

Retomam-se então aqui essas questões: Como e por quem pode ser trabalhada a mediação 

num museu, e qual o papel do educador e do curador, neste processo? Como desenvolver a 
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organização e sistematização num museu, sem que as normas, regulamentos e rotinas matem a 

criatividade? Porquê a dissonância entre as representações de exposições criativas e as 

exposições existentes, e como se pode diminuir essa dissonância? 

11.1.5. Implicações 

 A tese tem implicações no campo da investigação sobre criatividade nos museus, 

algumas das quais se apontam: 

 Para falar de criatividade nos museus importa, antes de mais, definir de que se fala e 

situar qualquer investigação num contexto específico (criatividade da exposição? da 

comunicação? dos objetos? da própria instituição enquanto sistema?) e numa perspetiva da 

abordagem (criatividade do visitante? do educador? do artista?); 

 Não há receitas, em criatividade – há provocações, inspirações, desafios, e cada pessoa 

ou instituição tem de trilhar o seu próprio caminho; 

 A abertura à criatividade, no contexto expositivo, implica abertura ao visitante – 

perceber a sua relação com o museu e com as suas as coleções. Não se pode trabalhar a 

criatividade numa exposição sem esta aproximação; 

 A criatividade implica, antes de mais, uma atitude. Seja em termos de instituição ou em 

termos pessoais, a atitude e motivação intrínseca são o motor que leva à mudança; 

 Qualquer instituição ou pessoa pode pensar a criatividade em termos de sistema ou de 

forma mais localizada. Em termos de sistema, trata-se de imbuir a missão, valores ou plano de 

ação do museu de medidas transversais orientadas para a criatividade. Em termos localizados, 

trata-se de adotar estratégias ou medidas concretas, focadas na criatividade. Estas poderão, 

posteriormente, disseminar a criatividade noutros contextos do museu. 

11.2. CRIATIVIDADE NOS MUSEUS – OS LIMITES DO SEM LIMITES 

 Se os museus são espaços públicos e de todos, se a criatividade num museu pode 

desenvolver-se em todos os seus contextos (Norris & Tisdale, 2014) e se as possibilidades de 

criatividade existem, sem exceções, em todas as pessoas (Cropley, 1999, p. 10), pode 

considerar-se que o campo que une a criatividade e os museus não tem limites. Sendo um 

campo sem limites pode pensar-se, por um lado, no desafio que tal possibilidade abarca mas, 

por outro, no risco do não haver limites. Norris e Tisdale referem que: 

Pode parecer contra-intuitivo inserir limites no processo criativo, mas na realidade as restrições 
servem um propósito muito importante. A folha em branco, o orçamento inesgotável, os prazos 
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inexistentes, todos podem bloquear o caminho da criatividade. O artista Austin Kleon escreve, 
«nada é mais paralisante do que a ideia de possibilidades sem limites… no trabalho criativo, 
limitações significa liberdade» (Norris & Tisdale, 2014, p. 52). 

 As autoras referem ainda que a ideia de criatividade sem limites é, de alguma forma, 

parecida com o estar no meio de uma floresta imensa e sentir que todas as direções se abrem 

indiscriminadamente: facilmente se começa a andar à volta, sem chegar a lado nenhum (ibid.). 

A verdade é que mesmo a criatividade precisa de limites, como tantos autores o referem, e a 

criatividade sem limites pode conduzir à falta de adequação e de valor ou mesmo a uma 

criatividade perigosa.Volta-se assim ao início desta tese, à necessidade da criatividade ser 

adequada, criar valor, existir dentro de determinados limites. Quais são, então, os limites da 

criatividade? Depois de se ter alargado o estudo da criatividade nos museus para perceber 

como este se estende a tantas áreas e contextos, procura-se agora definir as fronteiras que 

limitam a criatividade nos museus. Os constrangimentos providenciam limites e direções que 

estruturam a procura de ideias, de acordo com Strokes (2006, p. 7) funcionando como 

barreiras que levam a quebrar o pensamento já construído. 

 Considera-se que este percurso da criatividade é, de alguma forma, paralelo ao da 

educação nos museus na última década do séc. XX. Anteriormente, a educação nos museus 

tinha sido entendida como provisões para crianças e, mais tarde, passara a incluir serviços 

para um leque muito mais alargado de públicos (Hooper-Greenhill, 1994a, p. 1). No final do 

séc. XX, no entanto, o papel educativo dos museus ultrapassou os limites dos serviços 

educativos e passou a referir-se a algo mais abrangente, no centro da missão do museu, que 

dizia respeito a todo o trabalho e a todas as pessoas no museu (ibid.). Revisitar esse período 

em que a educação no museu viveu o desafio de estar “em tudo e em todos” mas, 

simultaneamente, o risco de não encontrar o seu lugar, por se encontrar tão disseminada em 

tanta coisa, pode ajudar a perceber o percurso trilhado pela criatividade nos museus no início 

do séc. XXI. Existem pontos de sobreposição entre o caminho da educação no final do séc. 

XX e o da criatividade no início do XXI. Percorrer esses caminhos em busca de interceções 

ajudará a situar o estudo da criatividade nos museus e perceber como este leva mais longe 

questões já desenvolvidas anteriormente pela educação nos museus.  

11.2.1. O Final do Século XX e os Caminhos da Educação nos Museus 

 A educação como função crucial de um museu “tem sido reconhecida desde que 

existem museus públicos” (G. Hein, 1998, p. 3). No final do séc. XX, porém, a educação 



Cap. 11 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHO FUTURO 

319 
 

torna-se uma componente “intrínseca nos museus” (G. K. Talboys, 2000, p. 5). Dizia Hooper-

Greenhill, em 1994, que  

A educação deixou de ser um apêndice marginal para se tornar umas das funções centrais do 
museu nos últimos quinze anos, à medida que os museus se tornaram mais democráticos, mais 
orientados para os clientes e mais conscientes das necessidades dos seus visitantes (Hooper-
Greenhill, 1994a, p. 324). 

 Esta mudança fez com que a educação passasse a ser vista como uma área transversal a 

todas as áreas de atuação de um museu, passando a ser envolvida em questões relacionadas 

com as coleções e estudos de coleções, com a programação, com a comunicação e mesmo 

com a gestão do museu. Ao percorrer este caminho que levou a educação da periferia para o 

centro e, a partir daí, para todos os lugares do museu, procura-se caracterizar algumas das 

mudanças que ocorreram, associadas a esta renovação do lugar da educação no museu. 

 No âmbito do estudo das coleções, esta alteração trouxe uma mudança notória: com as 

preocupações educativas a entrarem no estudo das coleções, este tornou-se mais 

interdisciplinar (Hodge & D'Souza, 1994). Se a educação é interdisciplinar e a aprendizagem 

também, então o estudo das coleções, para fins educativos, deve ser interdisciplinar, 

construindo a complexidade com base no cruzar de diferentes áreas do saber. 

 A programação a partir das coleções, ao ser pensada a partir do ponto de vista 

educativo, sofre também mudanças. Uma delas relaciona-se com o facto das teorias da 

aprendizagem passarem a ser consideradas na programação de exposições ou atividades. O 

modo como se aprende passa a ser relevante, nas exposições, quando elas são pensadas para 

serem espaços de aprendizagem. A psicologia debate diferentes tipologias de aprendizagem e 

esse debate entra na arena dos museus (G. Hein, 1998, p. 23-39). A psicologia cognitiva, por 

sua vez, investiga como é que o ser humano apreende e guarda informação na memória, como 

a utiliza, como funciona a perceção sensorial, os padrões de reconhecimento, a atenção e 

memória, a formação de imagens mentais, o pensamento e a resolução de problemas, e essa 

investigação é considerada, cada vez mais, na criação de exposições (Ham, 1994, p. 116). A 

investigação sobre como se aprende traz, efetivamente, novidade para as exposições, 

programas e textos do museu (Ham, 1994, p. 107). No final do séc. XX sente-se, nas 

exposições, o contraste entre aproximações tradicionais e construtivistas, dois modelos 

teóricos para pensar a educação, a que correspondem dois modelos de aprendizagem 

diferentes (George Hein, p 39-40). Em termos de exposição, um dos desafios do museu 

construtivista é a construção de conhecimento por parte do visitante, fazendo conexões com o 

familiar: 
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Um atributo fundamental de qualquer posição construtivista é a necessidade da pessoa, para 
aprender, associar uma situação educativa com o que já conhece (…) ao conhecimento prévio 
(ibid., p. 156). 

 Sendo a exposição a situação educativa, importa então que esta crie conexões com o 

que é familiar a cada visitante. Também Falk e Dierking (2000, p. 178-180) salientam a 

importância da ligação ao familiar, ao referirem o contexto pessoal da visita: os visitantes 

chegam ao museu com motivações e expectativas, conhecimento prévio, interesses, crenças e 

capacidade de escolha. Para aumentar a aprendizagem, as exposições passam a considerar este 

contexto pessoal. Mas para fomentar a aprendizagem, a programação de exposições passa 

também a exigir um envolvimento maior do público, um envolvimento mais hands-on. O 

mundo do hands-on (Winterbotham, 1994), da interação, não significa necessariamente 

computadores, alta tecnologia e galerias sofisticadas, mas a passagem de um envolvimento 

passivo a um envolvimento ativo do visitante. Porquê este envolvimento ativo? As teorias da 

aprendizagem defendem que a pessoa aprende melhor quando envolve os sentidos, pelo que a 

inclusão das questões da educação nas exposições levou a que aumentassem as preocupações 

em que estas fossem hand-on e holísticas (Grasso, 1994). A aprendizagem a partir de objetos 

começa a partir da perceção dos cinco sentidos (Hooper-Greenhill, 1994c, p. 232). Os dados 

recolhidos através dos sentidos são relacionados com informação e experiência prévia e 

comparados com as percepções de outros (ibid.). Os objetos “são uma fonte de informação e 

entendimento que (…) põem as pessoas em contacto com o mundo físico – um aspeto 

importante da sua educação” (G. Talboys, 1996, p. 114). 

 Para que as exposições sejam mais holísticas, uma questão importante é a colaboração 

de várias serviços (Grasso, 1994). A produção e design de exposições atinge-se mais 

efetivamente como um esforço de equipa, com especialistas curatoriais, de design e educação. 

Investigadores que contribuam na escrita e em áreas concretas de especialidade, também 

trazem valor. A colaboração entre membros de equipa passa a ser mais valorizada – embora 

possa haver dissonâncias entre o que se diz e escreve e o que se faz – com esse novo 

posicionamento transversal da educação no museu (ibid.). Valoriza-se a colaboração dos 

especialistas curatoriais, designers e educadores, na programação de exposições e debate-se o 

envolvimento do Serviço Educativo desde o início na criação da exposição, com sugestões e 

com o conhecimento que tem dos públicos (G. K. Talboys, 2000, p. 25). Embora teoricamente 

a educação tenha passado a ocupar um lugar mais central e transversal nos museus no final do 

séc. XX, muitos profissionais consideram que, no início do séc. XXI, o serviço de educação e 

a mediação continuam desvalorizados e relegados para a fronteira do museu (Semedo, 2014). 
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Ainda em termos de exposição, as preocupações educativas tiveram outra consequência: a 

necessidade de integrar perspetivas alternativas nos discursos expositivos (Porter, 1994). 

Muitos museus continuavam difíceis de entender para quem não tivesse conhecimento 

especializado e, por isso, as perspetivas alternativas foram introduzidas no discurso 

expositivo, no sentido de o tornarem mais acessível a não especialistas e aberto a pessoas sem 

um interesse específico na área. 

 Em termos de exposição, as preocupações educativas trouxeram ainda outra mudança: 

passaram a encarar-se as conversas como um processo mediado de aprendizagem e a 

considerar-se que os visitantes aprendem ao conversar sobre o que vêem e, dessa forma, a 

componente social ganhou peso (Leinhardt & Crowley, 2002, p. 322). 

 Com a disseminação da educação por todos os contextos de um museu, passou também 

a ser mais notória a relação entre educação e comunicação (Hodge & D'Souza, 1994). A 

Educação  

(…) relaciona-se com a curiosidade natural que as pessoas têm acerca das suas vidas e 
envolvimento, e contrói-se a partir das capacidades de problem-solving que todos temos 
(Hooper-Greenhill, 1994a, p. 1). 

 O museu passou assim a comunicar-se como espaço de excelência para o 

desenvolvimento da educação, enquanto curiosidade de conhecer o mundo e o seu 

envolvimento. Uma das formas mais relevantes do museu comunicar é através de textos 

(escritos, orais, em qualquer suporte). Uma questão que se colocava em relação ao texto, no 

final do séc. XX, era como é que a linguagem funciona para construir significados (Coxall, 

1994). De novo, a psicologia cognitiva foi relevante para perceber o processo mental dos 

visitantes na interpretação dos textos e ajustar o estilo aos públicos (Ham, 1994, p. 116). 

 Esta disseminação das preocupações educativas por todo o museu trouxe mudanças 

também nos estudos de públicos. Porque é que as pessoas vão ou não vão aos museus e 

porque é que alguns sentem que os museus não são para eles? Estas são algumas das questões 

colocadas então (Hooper-Greenhill, 1994e), a partir do papel educativo dos museus (G. Hein, 

1998, p. 41). Avançou-se de estudos de públicos mais tradicionais, para estudos que 

procuravam perceber como comunicar com novos públicos e comunidades excluídas (Black, 

2005). O interesse nos estudos de públicos havia expandido dramaticamente nos anos 60 do 

séc.XX, incremento associado ao aumento de programas de avaliação da educação formal. 

Posteriormente o aumento de investigação sobre o comportamento e a construção de 



Criatividade nos Museus – Espaços Entre e Elementos de Mediação 

322 
 

significados pelos visitantes, a partir das suas experiências no museu, contribuiu para 

melhorar programas e exposições (G. Hein, 1998, p. 52). 

Por fim, a disseminação da educação por todo o museu levou também a que, em termos de 

gestão e liderança, as preocupações educativas se manifestassem. A necessidade duma 

política educativa com respetivo plano de ação, definindo os objetivos do serviço educativo e 

a função educativa do museu, providenciando o contexto para as práticas e orientando na 

tomada de decisão (G. K. Talboys, 2000, p. 49) foi uma necessidade sentida por muitos 

museus. 

 Em termos de gestão houve também necessidade, em vários museus, de valorizar os 

interesses e necessidades dos públicos na tomada de decisão. O conceito de advogado dos 

públicos (audience advocate), definido no Museu Nacional de História da América (Hooper-

Greenhill, 1994d, p. 262) e posteriormente adotado por outros museus, foi um modelo 

encontrado para tal. O educador do museu, ao desempenhar esse papel, assumia a função 

dentro da instituição em geral e, especificamente dentro da equipa da exposição, de rever os 

eventos pelo ponto de vista do visitante e do potencial visitante, era uma espécie de mediador 

entre o público e a exposição. Esta inclusão das preocupações educativas nas políticas e 

práticas de gestão dos museus levou também a que se repensasse a relação entre curadores e 

educadores. 

Os curadores e educadores são com frequência desconfiados, uns em relação aos outros. (…) 
Os curadores tendem a ver a experiência de uso dos “seus” objetos como uma ameaça, e em 
alguns casos protestam por as “suas” exposições serem usadas pelo pessoal da educação sem 
que primeiro os tenham abordado para discutir como o fazer. Por sua vez os educadores dos 
museus sentem com frequência que os curadores são distantes, não ajudam e não têm 
consciência (ou interesse) nos desenvolvimentos recentes da educação e desafios que estes 
lançam (Hooper-Greenhill, 1994c, p. 230). 

 A dicotomia entre conservação e educação expressa-se, segundo Talboys (2000, p. 20), 

como “(…) um medo de que possivelmente não se possa usar os artefactos para fins 

educativos e, simultaneamente, manter os altos standards de conservação exigidos pelo staff 

curatorial.” Como refere Lock (1984), todo o trabalho do museu, curatorial e educacional sai 

reforçado se os diversos especialistas respeitarem e permitirem o trabalho de especialidade 

dos outros. 

 Como fruto desta interação da educação com todas as áreas de atuação de um museu, 

destaca-se ainda a necessidade de buscar ferramentas fora do campo dos museus, para 

responder a problemas e desfios novos (Hooper-Greenhill, 1994b, p. 12). 
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 Poder-se-á questionar então o seguinte: se esta perspetiva da educação, transversal a 

todos os serviços de um museu, trouxe desafios, ela terá também carregado alguns riscos? 

Considera-se que sim. Esta mudança no final do séc. XX trouxe o risco da educação se tornar 

responsabilidade de todos e de ninguém assim como o risco de, ao se disseminar, a educação 

perder relevância e enfoque; trouxe ainda o risco de falta de concretização, de ser tão 

transversal que “não se sabe por onde começar”. Refletindo sobre alguns museus que se 

deixaram efetivamente transformar por este novo posicionamento da educação no final do séc. 

XX93, encontram-se algumas marcas comuns. Uma delas é o facto de, apesar da educação 

dizer respeito a todos e ser transversal, continuar a existir nesses museus um forte Serviço de 

Educação, quer em termos de posicionamento dentro da instituição, quer de número de 

colaboradores. Este serviço assegura que a função educativa do museu se cumpre, assume a 

responsabilidade de tutelar essa missão, mesmo que ela seja transversal a muitos serviços. 

Outra marca importante é não esperar que as políticas ou o sistema mudem, ou que seja criado 

um documento ou uma estratégia que levem à mudança. É notório que por vezes a atitude de 

uma pessoa ou de um serviço é capaz de mudanças. Se é desejável que um museu, enquanto 

sistema, assuma a mudança do papel da educação, não se pode ficar à espera de mudanças de 

cima para baixo, tem de se ir trabalhando o terreno. A atitude de cada um é importante. E uma 

terceira marca é o equilíbrio entre o planeamento e rigidez dos projetos e a liberdade e 

abertura, que uma relação dinâmica entre pessoas, serviços e desafios exige. 

11.2.2. O Início do Século XXI e os Caminhos da Criatividade nos Museus 

 O caminho percorrido pela criatividade nos museus no início do séc. XXI é, de alguma 

forma, semelhante ao caminho da educação nos museus no final do séc. XX. Se o facto da 

criatividade num museu poder ser trabalhada por todos e em todas as áreas é de um potencial 

imenso, esse potencial tem riscos associados – não se definirem responsabilidades nem se 

materializarem estratégias. Esta situação talvez possa ser melhor entendida ao contrapor à 

situação anteriormente descrita. Se o final do séc. XX, nos museus, foi marcado pela 

necessidade transversal de abertura à educação (be educative), o início do séc. XXI é marcado 

pela necessidade de abertura à criatividade (be creative). 

 Viu-se já que a preocupação educativa tornou o estudo das coleções mais 

interdisciplinar. No séc. XXI, ao entrar nas coleções e no inventário, a criatividade provoca o 

cruzamento de áreas do saber que, anteriormente, não se encontravam. O sistema Minerva, 

                                                 
93 Pode pensar-se no Denver Art Museum, nos EUA, ou na Tate, no UK, por exemplo. 
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por exemplo, referido no Cap. 5, é um sistema multiagente de suporte à atividade criativa dos 

museus (Amignoni & Schiaffonati, 2003) que facilita a materialização desse potencial criativo 

da interdisciplinariedade nos estudos de coleções. Esse cruzamento de áreas acontece não só 

porque a construção de conhecimento é interdisciplinar, mas porque a novidade nasce do 

encontro de partes estranhas, diferentes, olhares por ângulos não usuais (ibid.) A criatividade 

leva a interdisciplinariedade mais longe do que a educação já havia levado.  

 Na programação de exposições, a abertura à educação abriu portas às teorias da 

aprendizagem e à psicologia cognitiva. Se no final do séc. XX os contributos da psicologia e 

teorias da aprendizagem foram significativos para tornar as exposições mais educativas, no 

início do séc. XXI têm sido importantes para tornar as exposições mais criativas. É na 

psicologia que se encontram os fundamentos sobre como ser criativo no encontro com 

objetos, a partir do olhar (Dufresne-Tassé, 2014). O lugar ocupado pela interpretação, no final 

do séc. XX, passa a ser ocupado pela mediação, no início do séc. XXI.  

As teorias da aprendizagem contribuíram, no final do séc. XX, para mudanças no contexto 

expositivo. A ideia de que se aprende de forma construtivista, a partir do conhecimento prévio 

e do cruzamento com o contexto pessoal, envolvendo os 5 sentidos, contribuiu para surgirem 

exposições mais hands-on, com um design mais holístico. No séc. XXI a abertura à 

criatividade nas exposições reforça esta necessidade de ligar ao contexto pessoal e 

conhecimento prévio de cada um, não só para aprender melhor mas porque a novidade surge 

da ligação do familiar ao não familiar, das ideias já conhecidas às novas ideias (Rosef Calaf et 

al., 2000, p. 69). Muitas exposições, no final do séc. XX, abriram portas à interatividade, com 

base no fundamento de que o indivíduo aprende melhor quanto é envolvido fisicamente na 

experiência. No séc. XXI as inquietações com a criatividade e a constatação de que cada 

visitante cria as suas próprias relações com o que vê, levam a que as exposições tenham 

preocupações participativas (Simon, 2010), que o indivíduo participe na exposição de forma 

ativa e colaborativa. Crescem as preocupações em possibilitar experiências multissensoriais e 

holísticas, que sejam verdadeiramente criativas. A encenação épica da Ronda da Noite de 

Rembrandt, num centro comercial, para celebrar a reabertura do Rijksmuseum em 2013 é 

disso exemplo (CFFM, 2014, p. 19). Também no próprio contexto expositivo há a 

preocupação em que o visitante possa participar. Create your own exhibit activity, no DAM é 

exemplo de uma atividade pensada especificamente para que qualquer visitante possa ser 

participante (DAM, 2001). 
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 Se a transversalidade da educação contribuiu, no final do séc. XX, para uma maior 

colaboração entre membros de diferentes departamentos na produção de exposições 

educativas, as preocupações com a criatividade reforçam a importância de juntar pessoas com 

características distintas na mesma equipa. A integração de pessoas com perfis e experiências 

diferentes potencia a criatividade, porque “as respostas criativas a problemas normalmente 

vêm do reenquadrar o problema, do vê-lo através de novos olhos” (Norris & Tisdale, 2014, p. 

101). Quando uma equipa integra olhares diferentes, mais facilmente vê um problema através 

de um novo olhar. No DAM, por exemplo, as relações de longo termo entre os curadores e 

educadores, nas equipas das exposições (Fisher & Levinson, 2010), têm contribuído para um 

trabalho sólido a nível de exposições criativas, que integram diferentes pontos de vista. 

 A integração de preocupações educativas nas exposições contribuiu ainda para que estas 

integrassem perspetivas alternativas, acessíveis a todos. Também a criatividade contribuiu 

para que as exposições integrem perspetivas alternativas, não só para serem acessíveis mas 

para provocarem no visitante um olhar por diferentes pontos de vista, crítico e criativo. A 

criatividade na relação visitante/objeto pode surgir a partir do olhar por diferentes perspetivas. 

As preocupações educativas presentes nos textos e materiais interpretativos dos museus, no 

final do séc. XX, reforçaram a necessidade destes comunicarem, de forma efetiva. No séc. 

XXI, com a criatividade presente na construção dos textos, as preocupações passaram a 

relacionar-se não só com o comunicar mas também com o surpreender, criar curiosidade e 

questionar. A criatividade leva assim mais longe as preocupações da educação, em termos de 

comunicação dos textos do museu – comunicar de maneira efetiva mas, também, criativa. 

 Ao intercetar a gestão do museu, a educação levou vários museus a criarem um 

documento definindo a sua política educativa ou introduzirem valores e estratégias educativas 

nas suas políticas. No início do séc. XXI, vários museus procuram integrar valores e 

estratégias orientadas para a criatividade nos documentos orientadores das políticas de gestão 

do museu. Os museus nacionais do Kenya, por exemplo, criaram alterações nos documentos 

que constituem as suas políticas de gestão para contemplar questões associadas à criatividade 

(Mirara, 2007), nomeadamente associadas à necessidade de pôr a criatividade ao serviço da 

captação de novos públicos. No séc. XXI a inclusão de preocupações com a criatividade na 

gestão de alguns museus tem levado à reformulação da sua visão e missão e ao 

desenvolvimento de estratégias e projetos globais dentro da instituição, para a tornar mais 

criativa. Muitos países preocupam-se em publicar relatórios que evidenciem os resultados 
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criativos do trabalho nos museus (NACCCE, 1999; NMDC, 2004). Torna-se também evidente 

a preocupação de pensar o futuro dos museus, de forma criativa e colaborativa (CFFM, 2014). 

No final do séc. XX a necessidade de valorizar os interesses e necessidades dos público levou 

alguns museus a criar o papel de audience advocate. No séc. XXI a necessidade de valorizar o 

papel criativo do visitante levou alguns museus a integrar estratégias colaborativas que 

potenciam a contrução de exposições, programas, projetos, em coautoria. O Walker Art 

Center, por exemplo, passou a integrar a comunidade como curadora de eventos de verão, em 

2012, e o Minnepolis Institute of Art convidou na mesma altura residentes locais para criarem 

um trabalho original para um local que lhes é dedicado, no museu (AAM, 2012). A 

necessidade de valorizar o papel do visitante tem levado ainda alguns museus a 

(…) criar espaços laboratoriais onde os públicos possam experimentar o trabalho em progresso, 
ou formas experimentais de pensar sobre o que o museu pode ser. O Arizona State University 
Art Museum’s Interlab, o Powerhouse Museum’s Beta Space, o BMW Guggenheim Lab e o 
Walker Art Center’s Open Field são todos explorações da prototipagem pública em curso 
(Norris & Tisdale, 2014, p. 167). 

 No final do séc. XX a transversalidade da educação no museu levou a um profundo 

debate, entre curadores e educadores, acerca do trabalho e responsabilidades de uns e de 

outros. No séc. XXI a necessidade de potenciar a criatividade no encontro do visitante com os 

objetos, nas exposições, potencia a construção de um novo campo de trabalho, onde 

educadores e curadores podem colaborar de uma forma verdadeira nova – a mediação no 

espaço entre. 

 No final do séc. XX a importância dada à educação nos museus criou a necessidade de 

buscar ferramentas fora, nomeadamente na comunicação e psicologia. Também no séc. XXI a 

necessidade de tornar os museus criativos obriga a que se saia do museu para perceber como é 

que noutras áreas – educação, gestão –  se usam ferramentas para potenciar atitudes e relações 

criativas. À necessidade de sair de si para procurar ferramentas criativas associa-se a procura 

de parcerias criativas (MA, 2003) e a partilha de experiências criativas (DAM, 2007). 

 Analisando em conjunto o percurso da educação no final do séc. XX e o da criatividade 

no início do séc. XXI, considera-se que os desafios e riscos são semelhantes. Os desafios 

lançados pela educação vão mais longe com a abertura dos museus à criatividade. O objetivo, 

hoje, não é só que se aprenda, na experiência da visita, mas que se aprenda de forma criativa. 

Os riscos são, também, semelhantes. Tanto na educação, no final do séc. XX, como na 

criatividade no início do séc. XXI é notório que, ao abrirem-se à transversalidade, correm o 

risco de ser responsabilidade de todos e de ninguém. No caso da educação, no final do séc. 
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XX, foi importante o fortalecimento dos departamentos de educação e a criação em alguns 

museus da figura de audience advocate. No séc. XXI poderá também ser importante definir, 

dentro de um museu, a pessoa ou serviço que procura assegurar que a criatividade é um valor 

no museu. Em alguns museus é constituída uma equipa transversal, nesse sentido, noutros é o 

serviço educativo ou o seu coordenador que assume esse papel. Noutros ainda, a liderança 

criativa e para a criatividade vem, diretamente, da direção do museu. Seja como for, essa 

responsabilização é importante para assegurar a operacionalização. No DAM, por exemplo, a 

criação de um Centro de Recursos Criativos, disponível on-line, tem sido importante para 

materializar mudanças efetivas, com a entrada da criatividade no campo do museu94. No 

Columbus Museum of Art o compromisso com a criatividade, nasceu de um desafio colocado 

pela direção à coordenação do museu (Foley, 2014). Tratando-se de uma área tão transversal e 

vasta, importa definir medidas concretas e começar por pequenas coisas – uma atitude, 

formação, mudanças na forma de trabalhar, pensar, planear, que incutam valores criativos – 

para depois se poder pensar na difusão desses valores na própria instituição. A experiência do 

DAM reforça a importância de se começar por coisas pequenas, que se vão avaliando, assim 

como de partir de recursos interpretativos que já se tem para os transformar e torná-los mais 

criativos (DAM, 2009). Os materiais interpretativos são repensados a partir de input dos 

públicos envolvendo, de forma continuada, curadores e educadores (Fisher & Levinson, 

2010). A direção do Columbus Museum of Art estabeleceu, em 2006, a criatividade como 

lente para a aprendizagem e experiência do V/P, o que levou a mudanças profundas no 

serviço de educação, ao longo de 7 anos: reflexão profunda sobre o que e porque faziam, fim 

de determinados programas, início de outros, mudança do título/cargo de cada profissional, 

lançamento de experiências de risco e criação do Centro para a Criatividade (CFC) que, 

ocupando o primeiro piso do edifício do museu, funciona como rampa de lançamento para 

oV/P descobrir as relações do museu com a criatividade (Foley, 2014, p. 146). 

Naturalmente, pode questionar-se: tudo isto é criatividade?As relações novas que o visitante 

contrói? Os programas que convidam à criação? Os materiais interpretativos que provocam? 

As formas de trabalhar que potenciam o encontro de perfis e formações diferentes? Mais do 

que questionar se tudo isto é criatividade, considera-se pertinente lançar outra questão: tudo 

isto são contextos que podem ser trabalhados para potenciar a criatividade? E a resposta é, 

claramente, que sim. 

                                                 
94 Creativity Resource Website: http://creativity.denverartmuseum.org/ 
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11.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao apresentar esta análise comparativa entre o caminho da educação no final do séc. 

XX e aquele que a criatividade tem trilhado nos museus no início do séc. XXI pretende 

evidenciar-se que este é um mesmo caminho, dinâmico, reforçado com novas ferramentas e 

estratégias: trata-se do caminho da construção de conhecimento e sentidos, pelo V/P, num 

museu. É um caminho de aprendizagem, pessoal e criativo, que encara novos desafios, com 

ferramentas criativas. As preocupações com a criatividade podem assim levar mais longe, em 

profundidade e complexidade, o caminho já percorrido pela educação nos museus. Deste 

cruzamento entre criatividade e educação, no contexto expositivo, surgem alguns desafios: 

 O desafio de tornar o estudo de coleções mais interdisciplinar e rizomático, de forma a 

provocar a criação de exposições e programas potenciadores de relações criativas; 

 O desafio de, recorrendo à psicologia, tornar o espaço de mediação mais criativo; 

 O desafio de criar exposições holísticas, participativas e potenciadoras de relações com o 

contexto pessoal de cada um; 

 O desafio de integrar pessoas com perfis e backgrounds diferentes nas equipas; 

 O desafio de integrar diferentes pontos de vista nas exposições; 

 O desafio de criar textos que surpreendam, criem curiosidade e questionem; 

 O desafio de repensar a visão, missão, políticas e práticas dos museus, pela lente da 

criatividade; 

 O desafio de integrar a comunidade como co-criadora de programas e projetos; 

 O desafio de repensar a relação educador/ curador, em termos de mediação no espaço 

entre; 

 O desafio de buscar ferramentas criativas noutros contextos e adaptá-las aos museus; 

 O desafio de procurar parcerias criativas e partilhar experiências criativas. 

 É certo que todos estes desafios foram sendo referidos ao longo da tese, antes de se 

propor este cruzamento entre criatividade e educação. O que este cruzamento traz de novo é a 

possibilidade de se aprender, na materialização da criatividade, com o percurso já trilhado da 

educação: perceber a importância de um serviço ou entidade com responsabilidade pela sua 

implementação (da educação ou da criatividade), apesar da sua transversalidade; entender a 

importância de uma atitude de abertura e motivação associadas ao bom senso de aceitar que é 

necessário regras mas liberdade, planeamento mas abertura. Este cruzamento ajuda a entender 

que o caminho da criatividade não se trilha sozinho, mas em relação, por exemplo, com a 



Cap. 11 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHO FUTURO 

329 
 

educação. São muitos e diversos os desafios que a criatividade coloca ao museu, para que este 

se torne um espaço híbrido, que propicia uma multiplicidade de experiências pessoais, em que 

o V/P é criador do conhecimento que constrói. São muitos os desafios, mas a criatividade tem 

e precisa de limites. Cruzando a metáfora do mapa (ver 10.3) com a da floresta (ver 11.2) 

podemos sobrepô-las e considerar um mapa de uma floresta imensa. Na floresta imensa, a 

multiplicidade de caminhos possíveis e indiferenciados paralisa o indivíduo, que não sabe por 

onde seguir. Perante o mapa dessa floresta imensa e indiferenciada, ele trilha o seu caminho, 

pois o mapa fornece-lhe três tipologias de limites: a sinalização, a indicação do você está aqui 

e a diferenciação de linguagem e símbolos, em termos de cor, tamanho, expressão. 

 São também estes os limites necessários ao visitante para, no contexto expositivo dum 

museu, perante a multiplicidade de caminhos criativos possíveis, se situar, orientar e 

caminhar: o visitante precisa de sinalização, ganchos que chamem a atenção e orientem; 

precisa de pontos de ligação ao você está aqui, ao contexto pessoal, que situem; e precisa de 

uma linguagem visual, verbal, sonora, que contenha diversidade e crie aproximações e 

distanciamentos, que conduza. Sem limites, o visitante pode não se relacionar com a 

exposição. Pode então concluir-se que, como referem Norris e Tisdale, “nas paredes e 

reservas dos museus, grandes e pequenos, de arte e história, ciência e arqueologia, estão sinais 

tangíveis da criatividade humana” (Norris & Tisdale, 2014, p. 10) e, por causa desses sinais, 

Os museus estão posicionados de forma única para ajudar os membros do público – crianças e 
adultos – a alimentar a sua criatividade, providenciando matéria prima para alimentar a sua 
curiosidade, agitando o cérebro das pessoas e motivando-as para o usar (ibid., p. 178). 

 A criatividade tem de ser alimentada e os museus são um excelente lugar para que isso 

aconteça porque as suas coleções “atiçam a imaginação, são um recurso rico para diversas 

experiências por causa das muitas histórias que contam”, da variedade de informação que 

contêm, das diferentes ideias que sugerem (Gartenhaus, 1997, p. 11). “Embora qualquer 

objeto possa ser usado para abraçar o pensamento criativo, os objetos de museus estão entre 

os que têm mais alto potencial de estímulo” (ibid., p 12). Todos têm capacidades criativas e a 

própria sobrevivência humana depende do desenvolvimento dessas capacidades (Daley, 

2005). Também a própria sobrevivência do museu pode, em alguns casos, depender de pôr a 

criatividade ao serviço da sua sustentabilidade, comunicação e missão. Tornar os museus 

espaços mais criativos e potenciadores da criatividade pode alimentar a criatividade e 

curiosidade dos visitantes, o que é importante quer para os museus, quer para os indivíduos. 

Mas para eu isso aconteça, é necessário alimentar a criatividade no museu.  
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diferente a cada uma. O Conde Ferreira destaca-se, com ar imponente, num extremo da sala, 

a Inglesa, intimida-me, com o seu ar austero e duro, o Brotero, com a expressão de cansaço 

estampada no rosto, inspira-me simpatia. 

Acabo a ronda pela sala e digo para os meus botões: – “Tudo visto!” Dito isto, fico um pouco 

sem saber o que fazer. Os cinco minutos indicados já lá vão mas o silêncio da sala faz-me 

adivinhar que se irão prolongar um pouco. Decido sentar-me mas – olho à volta – dentro da 

Galeria, não encontro onde. Resolvo então sentar-me no chão e acomodo-me numa esquina da 

sala, próxima de uma escultura de um rapaz em mármore branco. Antes de me sentar, porém, 

leio o título: o Desterrado. Olho o Desterrado e penso em mim, ali também um pouco 

desterrado, esperando a chegada de alguém que me fale do criador desta escultura. 

Comparando esta escultura com todas as outras, à sua volta, chama-me a atenção a jovialidade 

da figura representada. Questiono-me se terá sido feita antes ou depois de todas as outras e 

percorro-as, de novo, com o olhar. 

Olho o Desterrado, olhos nos olhos. Gostaria de saber mais sobre ele. Detenho-me na postura, 

na posição das mãos, com os dedos entrelaçados e no olhar, doce e triste – um olhar sobre si 

mesmo. A expressão de derrotado intriga-me. De onde lhe virá essa tristeza? Olho à volta, em 

busca de algo que me ajude a encontrar resposta para a minha curiosidade – um texto, uma 

folha de sala, um vídeo. Nada encontro e, por isso, volto a olhar a escultura. O que diz o nosso 

corpo sobre como nos sentimos? – questiono-me. A figura, com cabelo encaracolado e 

despenteado e os abdominais bem marcados, lembra-me de alguma forma, a minha própria 

figura. Terá uma idade próxima da minha? Um pouco mais velho, talvez. Apetece-me tocar a 

escultura, branca, lisa e macia. Deve ser fria. Reparo, de repente, que o rapaz está sentado 

numa rocha. Estará na praia? Sinto chegar-me, de longe, o barulho das ondas e o cheiro 

salgado da maresia. Sinto saudades do mar, da praia e do sol. Olho de novo à volta, gostaria 

de saber mais sobre este rapaz e… bem, a professora já conseguiu o que pretendia, penso eu, 

sentindo dentro de mim uma enorme curiosidade em saber quem era o homem que esculpiu 

este rapaz e porque lhe colocou este olhar tão triste. Sinto crescer em mim o gosto pela rua, 

que é a minha. E sinto também os olhos a fecharem-se, levemente, a cabeça a cambalear. 

Sentado no chão frio, o silêncio a pairar à volta, estou bem… 

… 

Uma criança chama alto “Mããããe!!!!!” e desperta-me deste estado de sonolência. Olho na 

direção do grito que me despertou. Para surpresa minha, por detrás de criança, deparo-me com 

uma pergunta, escrita de forma clara, na parede do fundo: “Como se sentirá este rapaz?” – a 
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mesma pergunta que, há momentos atrás, pairou nos meus pensamentos! Como não a terei 

visto antes? Percebo que, por baixo da pergunta, estão uns papéis, aproximo-me e verifico 

que, numa série de post-its, os visitantes foram colocando várias hipóteses. “Porque não sabe 

o que fazer”; “Sente-se só”; “Está com saudades de alguém”. Penso um pouco e acrescento, 

também eu, a minha opinião: “Sente-se perdido na vida”. O sentimento por mim vivido, 

pouco tempo atrás, de sentir estar num local onde não pertencia, com o qual não me 

identificava, de alguma forma aproxima-me do sentimento que habita esta escultura. 

Perto da parede dos post-its apercebo-me da presença, à direita, de uma cadeira com um 

dispositivo com headphones [onde estava ela, que não a vi?]. Aproximo-me e um pequeno 

texto lança-me um desafio – “Sente-se e escolha a música que mais associa a esta escultura, 

clicando nos botões de 1 a 10”.  

“Vai saber bem sentar-me aqui, depois do chão duro e frio” – penso eu!  

Sento-me e percorro vários excertos de músicas. Acabo por optar por uma que me mergulha 

numa enorme melancolia, densa e pesada. Quando assinalo o excerto que selecionei, o ecrã 

devolve-me uma mensagem – “ A Sinfonia nº 5 de Mahler foi também selecionada por 30% 

dos visitantes. Escrita nos verões de 1901 e 1902 esta sinfonia representou, para Mahler, um 

estilo completamente novo, uma viragem artística consciente, procurada e muito trabalhada.” 

Reparo que o texto me desafia ainda a escolher, entre os números 11 e 20, os sons que o rapaz 

poderá ouvir. Clico no 13 e oiço o barulho das ondas a bater nas rochas, que me leva, de novo, 

para a praia, e sinto vontade de ir ver de perto a rocha onde se senta o rapaz. Ao aproximar-

me reparo que, perto da escultura, existe uma reentrância na parede que diz por cima – pegue, 

use, e devolva. Dentro da reentrância encontro uma lupa e, com ela, percorro todos os 

centímetros da rocha. Circundo a peça. Descubro um mundo novo – conchas, o borbulhar da 

água, pedaços de areia – que contrastam com a lisura da pele do rapaz. Não posso tocar, é 

certo, mas este olhar penetrante abre-me um caminho novo através dos detalhes e sinto a 

textura, com o olhar! Vem-me à memória algo que já nem lembrava - uma viagem, era eu 

muito pequeno. Contam os meus pais que, ao visitarem comigo o Museu Rodin, em Paris, 

parei em frente a uma escultura – O Pensador  –  e só a muito custo me conseguiam arrastar 

de lá. Ainda hoje, quando fico com o olhar perdido, me perguntam, a brincar: “Estás connosco 

ou com o Pensador?” Ao fixar, hoje, o olhar no Desterrado, lembro-me do Pensador.  

Reparo, de relance, num ecrã, num canto da sala e dirijo-me para lá. Sento-me e clico onde 

diz “vida e obra de Soares dos Reis”. De repente, entro no mundo deste homem e percorro-o, 

sem conseguir desligar. Por fim, decido clicar em “toda a obra de Soares dos Reis”, e viajo 
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por imagens de toda a sua obra. Reparo que uma obra – D Afonso Henriques – está em 

Guimarães e decido que um dia destes irei visitá-la. Clico no Desterrado e surge uma questão 

– Será que o Desterrado é um autoretrato? No ecrã, diferentes olhares sobre esta obra – de um 

escultor, de um amigo, de um curador de um museu – refletem sobre esta questão. Quando 

clico em ”obras de artistas europeus contemporâneos de Soares dos Rei”, quase dou um salto 

ao encontrar-me, frente a frente, com o Pensador95! Clico em “lugares” e percorro os sítios 

por onde andou Soares dos Reis, durante a sua curta vida (sim, já percebi como foi curta, a 

sua vida). Detenho-me na sua estada em Paris e percorro, com saudades, alguns lugares que, 

também eu, aí visitei. 

Reparo então que, do lado esquerdo, estão dispostas umas vitrinas que não vi, ainda. Ao 

aproximar-me percebo que são pequenas caixas de vidro, cada uma com um objeto dentro e, 

por cima, de novo, uma questão: “Como se chama e para que serve? Levante e descubra”. 

Umas contêm instrumentos, outras materiais usados por Soares dos Reis, assim como alguns 

esboços em papel e trabalhos preparatórios, em barro. Ao levantar cada tabela, descubro a 

função e o uso de cada objeto. Um filme, ao lado destas caixas de vidro, dá-me a conhecer os 

bastidores do atelier de Soares dos Reis – o processo de criação, o modo de trabalhar cada 

material – mármore, bronze, barro, gesso – o tempo de execução de uma obra, a relação do 

artista com as pessoas representadas, as técnicas e os materiais que usou. Percorro com o 

olhar uma série de fotografias do atelier do artista e oiço, simultaneamente, o som gravado, do 

trabalhar do mármore. 

Já a abandonar a Galeria, com a mente num turbilhão, reparo em duas mesas. Numa encontro 

pranchetas, papel e grafite, com um convite para desenhar. Reparo em dois jovens que, 

profundamente concentrados, desenham o Brotero. Nessa mesa encontro ainda a indicação de 

que poderei passar pelo atelier do museu para moldar uma peça em barro. Na outra mesa, 

digital, encontro várias atividades. Uma delas desafia a submeter as fotos que tirei numa 

galeria de imagens que mostram perspetivas diferentes sobre as obras expostas; outra abre a 

possibilidade de criar uma história em torno daquela galeria ou das personagens que ali 

habitam; uma terceira atividade propõe que reorganize aquelas obras, num espaço virtual 

semelhante ao real. Opto por criar uma história e submeto-a na plataforma disponível. 

Descubro ainda, na mesa digital, a possibilidade de selecionar imagens de diversos lados que, 

de alguma forma, se possam associar a esta escultura. Encontro imagens de esculturas sobre a 

emigração, de prisões, de pessoas sob várias pressões, de pessoas sós.  

                                                 
95 António Soares dos Reis nasceu 7 anos depois de Auguste Rodin. 
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Aproximo-me de novo do Desterrado, para guardar na mente a sua imagem, antes de me ir 

embora, e ao sair da Galeria, chego-me para o lado para dar passagem a uma senhora. Vejo 

muita gente a entrar na galeria, não percebo a que se deve tanta movimentação. Lentamente, o 

som de música vai crescendo na sala, e do meio de um burburinho surge um bailarino que se 

dirige ao desterrado e dança, em seu redor. A performance, a música e o movimento, fazem-

me olhar o Desterrado de outra forma. Cerro ligeiramente os olhos, para apreciar melhor a 

beleza do som e das formas. Uma mão toca-me, no ombro, e faz-me sobressaltar.  

– “Desculpe, penso que está à minha espera. Perdoe-me por tê-lo feito esperar tanto tempo”. 

Olho à volta e vejo que viajei por um sonho… de um museu que gostaria de encontrar… 

Olho, de novo, à volta e percebo, de forma clara, que o sonho que acabo de ter é um sonho 

realizável, o que me enche de alegria [quem sabe um dia…]. 

Ainda a esfregar os olhos e com a cabeça a mil rotações, respondo, sem pensar: 

– “Obrigado por se ter atrasado! Obrigado”.  

– “Desculpe?” – Questiona, desconfiado, o senhor que de mim se havia aproximado. 

Para quê explicar? Não irá entender …  – “É que me deu tempo para perceber exatamente 

porque estou aqui!” – respondo, sem saber bem o que dizer. 

Passaram-se vários meses. E aqui estou eu, de novo, a subir ao primeiro andar. Desta vez, 

para o concurso de histórias sobre a Galeria Soares dos Reis. A minha história foi 

selecionada! Venho com cinco minutos de avanço, para visitar o Desterrado. 
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