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Museus e Criatividade. Espaços Entre e Elementos de Mediação 

O espaço entre o visitante e o objeto exposto num museu é, potencialmente, criativo; porém, 

esse potencial parece estar pouco explorado em muitos museus. 

Este livro 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 investigação que deu origem a este livro contribuiu para perceber melhor o processo criativo 

de encontro entre o visitante e os objetos expostos num museu e entender que estratégias e 

ferramentas podem ser usadas para potenciar a criatividade nesse encontro. 

Os resultados comprovam que museus de qualquer tipologia ou dimensão podem potenciar a 

criatividade no espaço entre o visitante e os objetos, nomeadamente através do recurso a 

elementos de mediação. A contextualização feita pode 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. 

Este livro propõe assim uma contextualização teórica relevante para abrir caminho a práticas 

museológicas mais criativas e potenciadoras de criatividade. 


