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Abstract
This article presents part of the research carried out under a master’s 
thesis, which aimed to launch research bases for an interdisciplinary 
study between three areas: Design, Education and Museology. In this 
context, Design is seen as a facilitator and as a methodology that aims 
to mediate between museological contents and children, through de-
sign-based educational processes. The Museum as a privileged space for 
non-formal education is, therefore, a stage of excellence for this analysis. 

We consider Design as a fusion between Art, Engineering and 
Management, taking advantage of its multi and transdisciplinary 
work capacity, valuing the immaterial, the experience and the process 
as essential parts of Design discipline and as a reflection of post-indus-
trial society. We also make a parallel between Design and the curation 
process, by approaching methodologies and tools used in both areas.

Resumo
Este artigo apresenta parte da pesquisa realizada em âmbito de dis-
sertação de mestrado, que teve como objetivo lançar bases de inves-
tigação para um estudo interdisciplinar, de triangulação entre três 
áreas: Design, Educação e Museologia. Aborda o Design enquanto fa-
cilitador, e enquanto ferramenta metodológica que visa a mediação 
entre conteúdos museológicos e o público infantil através de proces-
sos educativos ligados à Arte. O Museu como espaço privilegiado para 
a Educação não-formal é, consequentemente, palco de excelência 
para esta análise. 

Consideraremos o Design como sendo uma fusão entre a Arte, a 
Engenharia e a Gestão, tirando pois partido da sua capacidade de tra-
balho multi e transdisciplinar. Abordaremos o reconhecimento e a 
valorização do imaterial, da experiência e do processo como partes 
essenciais da disciplina do Design e como reflexo da sociedade pós-

-industrial. Faremos igualmente um paralelismo entre o Design e o 
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processo de curadoria, pela aproximação das metodologias e ferra-
mentas utilizadas nas duas áreas. 

1. Introdução:

A investigação efectuada para a dissertação de mestrado “O Design 
como ferramenta educativa para a comunicação da cultura ao pú-
blico infantil nos Museus”, é uma investigação exploratória que visa 
entender preliminarmente se o Design está presente enquanto fer-
ramenta educativa comunicante da Cultura ao público infantil nos 
Museus. Pretende-se fazer uma triangulação disciplinar entre Design, 
Educação e Museus, culminando na observação do Serviço Educativo 
que assume, entre outras responsabilidades, a mediação entre o pú-
blico e os conteúdos museológicos. Este encadeamento temático é pa-
tente na figura 1: 

Na sociedade contemporânea, o Museu como espaço de educação 
não-formal tem vindo a ganhar terreno e reconhecimento. Cada vez 
mais, o Museu é visto “não só como espaço de apresentação e conser-
vação da obra de Arte, mas também espaço de produção dessa mesma 
obra de Arte” (Leite e Vitorino, 2008, apud Bereny, 2011, p. 82). Nesse 
sentido, entendemos que a própria produção gerada nos serviços 

Fig.1 Encadeamento de 
temáticas da investigação 
(esquema da autora, 2019). 
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educativos dos museus resulta também num registo de memória fu-
tura para as crianças sobre as obras de Arte ali presentes. 

Paralelamente, o público infantil é considerado não como um 
adulto em projeto, mas como um indivíduo com características dis-
tintas, com capacidade crítica, necessidades, ambições; cidadãos ple-
nos, com direitos e deveres e parte integrante e participante da comu-
nidade em que se inserem (Peças, 1998). Como refere o autor:

A criança não é um adulto adiado, não é o cidadão em devir. A crian-

ça é, aqui e agora, cidadã–sujeito–de–direitos, que participa por di-

reito na construção da sua vida e da vida da sua comunidade. (Peças, 

1998, p. 59)

Como tal, os Museus de Arte tornam-se focos importantes e privi-
legiados para a educação não-formal, capazes de propor, através da 
educação artística, programas educativos holísticos, que contribuem 
para a capacitação e formação de crianças e jovens criativos, críticos, 
atentos e interventivos, para uma cidadania ativa e socialmente res-
ponsável (Gomes da Silva, 2012). 

A ‘Arte como instrumento de educação’ tem sido já explorada por 
vários autores, desde Platão; Pestalozzi e Froebel; Ferrière, Montessori, 
Decroy ou Steiner; Herbert Read ou David Best (Bereny, 2011, p. 38-39), 
como aliás refere este último quando afirma que “a experiência artís-
tica é totalmente cognitiva e racional, e como tal, envolve aprendiza-
gem e compreensão como qualquer matéria no currículo, incluíndo as 
denominadas matérias base — como a matemática e Ciências” (Best, 
1997, apud Bereny, 2011, p. 39). 

Por seu lado, o Design, pela sua pluralidade e multidisciplinari-
dade, e situando as suas competências entre a Arte, a Engenharia e a 
Gestão (Providência, 2012), é consequentemente um parceiro privile-
giado para esta relação educativa. A Arte é intrínseca ao Design, como 
refere Providência (2012, p. 124):

(…) a Arte interessará ao Design (…) não como tendência de consu-

mo, mas como referência à compreensão do homem e como meio 

catalisador das ideias produzidas pela sociedade contemporânea.

Assumindo esta relação íntima entre as duas áreas será, conse-
quentemente, responsabilidade do Design o questionar de paradigmas 
e o propor de ferramentas de dinamização dos conteúdos produzidos 
pela sociedade, assim como o desafio constante a questionamentos, 
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pesquisas, aprendizagens e novas descobertas acerca das diversas for-
mas de olhar, pensar, viver e atuar no mundo. 

Papanek afirma que:

All men are designers. All that we do, almost all the time, is design, 

(…) Design is composing an epic poem, executing a mural, painting 

a master piece, writing a concerto. But design is also cleaning and 

reorganizing a desk drawer, pulling an impacted tooth, baking an 

apple pie, choosing sides for a backlot based game, and educating a 

child. (Papanek, 1984, p. 3)

Se, como diz o autor, educar uma criança pode ser Design, de que 
forma os Educadores e os Museus o estão a fazer? Que processos e 
metodologias estão a ser utilizadas? O Design não deve ser apenas 
um processo de encomenda direta das instituições aos designers, mas 
sim um comprometimento efetivo entre ambas as partes. Se o desig-
ner for considerado no desenho estratégico do currículo educacional e 
de curadoria dos museus, o resultado poderá ser mais eficaz e efetivo.

As questões de acessibilidade estão na ordem do dia: fala-se não 
só de acessibilidade física aos espaços, mas também de acessibilidade 
intelectual e cognitiva aos conteúdos, e o Design é um poderoso aliado 
a estes processos. As crianças, com as suas necessidades específicas, 
deverão ser consideradas nesta equação, contribuindo para os proces-
sos de decisão, através de processos participativos e de co-criação.

Ainda que assumindo como valiosíssima e absolutamente essen-
cial a produção gráfica e expositiva feita por encomenda aos Designers 
dentro das instituições culturais, acreditamos que o seu campo de 
ação poderá ser mais abrangente, assumindo-se capaz de produzir 
conteúdos e experiências de educação enriquecedoras, desenvolvendo 
ferramentas que possibilitem interações e aprendizagens ricas, efeti-
vas e duradouras. 

2. O Design como ferramenta para a mediação entre 
o Museu e o Público Infantil

Na ressaca pós-industrial do consumo, urge a invenção de um de-

sign para a liberdade, que reconcilie o homem com o seu próprio 

desejo. O desenho do desejo humanizará o desígnio. (Providência, 

2012, p. 137)
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Diz-nos (Tschimmel, 2010, p. 255) que “a maioria dos autores de 
design é unânime em concordar que os designers resolvem problemas”. 
Assim, o Design desenvolveu a sua capacidade de trabalho interdisci-
plinar, tirando partido do cruzamento de conhecimentos de inúmeras 
áreas distintas, pesquisando, cruzando informações, propondo soluções, 
sempre tendo como charneira um pensamento crítico e disruptivo. Por 
fazer uso da pesquisa como instrumento de ação, o seu processo é tam-
bém caracterizado por gerar conhecimento (Fontoura, 2002). Abrimos, 
assim, a matriz para o questionamento do alcance do design, assumin-
do que tem as ferramentas necessárias para repensar profundamente 
as engrenagens funcionais, semânticas e relacionais da sociedade. 

Nas últimas décadas temos vindo a assistir a profundas alterações 
no papel do Designer, e do foco de atenção do Design enquanto discipli-
na. Na era pós-industrial atual, estamos envoltos em paradigmas pós-
-materialistas, sob os quais o objeto em si mesmo já não é suficiente 
para nos satisfazer, ou produzir felicidade. Consequência da evolução 
industrial e tecnológica, que veio facilitar e democratizar a produção, 
as sociedades veem-se hoje reféns do hiperconsumismo que as satu-
rou de produtos, e as obrigou a consciencializar para as problemáti-
cas — sociais, ambientais, económicas e sociológicas daí decorrentes 
(Lipovetsky, 2007). Também no Design, a valorização do imaterial e do 
processo surge, portanto, como resposta a esta saturação. 

Andrew Blauvelt, lança o termo “Design Relacional” num artigo 
publicado no blogue Design Observer, em 2008. Este conceito foca o 
Design no processo de colaboração como ‘forma significante’, no qual 
“o designer tem de pensar menos nas pessoas enquanto clientes ou 
utilizadores e mais como co-criadores e participantes no processo 
criativo” (Dias, Bártolo & Moura, 2013). A esta abordagem é inerente o 
conceito de projetos de estrutura aberta e participativa, que se focam 
mais no processo e no contexto do que no resultado final, sendo área 
fértil para projetos co-criativos, “de uma certa tensão identitária en-
tre design-arte, obra em movimento e acontecimento social” (Bártolo, 
2010, apud Dias, Bártolo & Moura, 2013). 

Podemos então pensar no Design enquanto ‘mediador’ e ‘facilita-
dor’ do processo criativo, questionando sobre os métodos co-criativos 
e participativos dentro de estruturas culturais e hierarquizadas como 
são os museus. Hoje, o Designer como mediador é comummente reco-
nhecido, pela sua importância na inovação social, no cruzamento de 
ligações interdisciplinares, no potenciar de experiências, explorando 
estratégias e possibilidades, criando sinergias com outras discipli-
nas num questionamento crítico e constante da sociedade e cultura 
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em que se insere. Entendamos o Design como Mediador não só de 
conteúdos, mas também de processos e de relações. Entendamos o 
Design como desconstrutor de paradigmas, investigador de alternati-
vas e facilitador de soluções — materiais ou imateriais. Entendamos 
o Design que, em todas as suas vertentes, valoriza o processo criativo 
enquanto ferramenta. Por conseguinte, colocar esta aptidão ao serviço 
de territórios de intervenção interdisciplinares parece ser iminente-
mente pertinente. Como ponte de ligação entre duas, ou mais, áreas, 
o Design pode funcionar como aglutinador e — principalmente — am-
plificador de potencialidades, numa clara situação em que o conjunto 
é mais rico do que a soma das partes. Quando, neste caso, conjugamos 
museologia com educação, e o fazemos através do Design, estamos a 
fundir as três disciplinas, dando origem a um território abundante e 
rico em propostas, concepções, relações e projetos. 

Assume-se, consequentemente, a profissão do Designer como pró-
xima da do Curador. Ambos são capazes de selecionar e hierarquizar a 
informação, expondo-a facilitando a compreensão do público. Da mes-
ma maneira, o educador de um Museu seleciona a informação que as 
crianças procuram, organiza-a, hierarquiza-a e partilha-a, para que as 
crianças se envolvam, e sintam curiosidade, entrando num processo de 
diálogo contínuo com o educador e cujo processo é o ato de aprendizagem. 
Este procedimento poderá incluir algo material (objetos, suportes gráfi-
cos, oficinas) ou imaterial (diálogo, interações físicas, atuações efémeras).

3. Metodologias e caso de estudo

Para a investigação desta dissertação adotamos metodologias de pes-
quisa diversas: inquéritos a famílias, entrevistas a responsáveis por 
Serviços Educativos, observação direta em oficinas criativas, em mu-
seus e na escola e dinamização de oficinas com crianças. 

Visitámos algumas instituições culturais, a salientar o Museu 
Calouste Gulbenkian, Museu de Serralves, Casa da Arquitetura, Museu 
da Misericórdia do Porto; Tate Modern, Design Museum e Victoria 
& Albert Museum of Childhood, em Londres; assim como a esco-
la OSMOPE, no seu projeto com o Museu da Misericórdia do Porto 
(MMIPO). Pudemos observar alguns casos onde o Design — ainda que 
não com esta denominação assumida — tem um papel predominante 
e importante, nomeadamente na forma como os conteúdos são ex-
postos às crianças, na forma como elas os trabalham, e também na 
forma como estas o expõem à restante comunidade. 
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Um dos projetos de referência deste trabalho foi o do MMIPO + OSMOPE. 
Teve como intuito potenciar o envolvimento das crianças com a comu-
nidade e com o património no qual se insere a escola, pensando a cidade, 
na sua relação entre espaços arquitetónicos e históricos. Foi desenvol-
vido durante um ano lectivo, contemplando quatro visitas/oficinas ao 
Museu, diversos contactos pontuais entre o Museu e a Escola/crianças e 
tendo sido elaborada uma exposição final dos trabalhos no museu, aberta 
ao público geral. Do ponto de vista da investigação, para além do acomp 
anhamento às visita-oficinas, foram desenvolvidas sessões de acom-
panhamento com as crianças na escola, assim como diversas observa-
ções ao trabalho efetuado por parte da equipa educativa em sala. 

Em duas das quatro visitas ao museu foram elaboradas oficinas 
com as crianças: uma de retrato (fig. 2 e 3) e outra de escultura (fig. 4 
e 5), tendo como referente as visitas às galerias. 

Já na escola, foram também dinamizadas oficinas, nas quais fo-
ram abordadas diversas temáticas, nomeadamente o percurso na ci-
dade entre a escola e o museu (fig. 6); o que é um museu, e como o 
poderão as crianças replicar na sala de aula (fig. 7); que memórias 
foram guardadas da visita (fig. 8).

Fig.2 (cima, esq.) 
Oficina MMIPO + 
OSMOPE: retratos. 

Fig.3 (cima, dir.)  
Oficina MMIPO + OSMOPE: 
(OSMOPE, 2019) retratos — 
exemplo do trabalho final. 
(fotografia da autora) 

Fig.4 (baixo, esq.)  
Oficina MMIPO + OSMOPE: 
escultura de bustos. 
(OSMOPE, 2019) 

Fig.5 (baixo, dir.)  
Oficina MMIPO + OSMOPE: 
escultura de bustos — 
exemplo do trabalho final.
(fotografia da autora)
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Podemos, nestes exemplos, observar o Design como ferramenta 
comunicante com as crianças, através de metodologias, interfaces, 
formas de estar, de ver e de questionar. Estas observações vão de en-
contro ao que Papanek (1984) afirma, quando refere que o processo de 
design está em todos nós. 

4. Conclusões

Temos como objetivo futuro perceber e evidenciar qual poderá ser o 
papel do designer dentro da equipa de curadoria e coordenação expo-
sitiva do Museu, como mediador, facilitador e tradutor de conteúdos 
ao público infantil. 

Ao longo desta investigação e análise dos Casos de Estudo, o poten-
cial educativo que as ferramentas do Design revelou-se imenso e apto 
para a produção de conteúdos e informações gráficas, relacionais e 
emocionais. As competências que o Design evidencia ao ser capaz de 
transmitir e propagar uma ideia num cartaz — por exemplo — não 
diferem muito em metodologia daquelas que poderão ser postas em 
prática para comunicar um conteúdo numa sala de aula ou num 

Fig.6 Percurso entre  
a OSMOPE e o MMIPO. 
(Gabriel, 5 anos)

Fig.7 Replicação da 
“Sala dos Benfeitores” 
na sala de aula. 
(fotografia da autora)

Fig.8 Oficina de registo 
de memória gráfica 
de uma das visitas. 
(fotografia da autora)
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museu. A diferença que poderá existir na forma é, por si só, um ou-
tro desafio à criatividade do designer, e deve ser entendida como tal. 
As ferramentas metodológicas do Design, a sua capacidade criativa 
— transformando informação abstrata em algo visível, criando me-
táforas e analogias, gerando imagens e formas -, faz dele, no nosso 
entender, parceiro privilegiado nesta relação entre a criança e os con-
teúdos, sejam eles em contexto de educação formal — escola — ou não 
formal — neste caso particular, o museu.

O Design, na sua função de mediador, é dotado de capacidades 
criativas que facilitam a comunicação de qualquer que seja o conteú-
do, ajustando-se ao público e contexto. Este foco no utilizador é, aliás, 
um dos pontos centrais da disciplina do Design, quando comparada 
com outras áreas artísticas ou tecnológicas. Esta zona de interse-
ção onde se encontra o Design, entre a Engenharia, a Arte e a Gestão 
(Providência 2012), faz dele uma disciplina privilegiada e com uma ex-
traordinária capacidade para se assumir como coordenador, articula-
dor e facilitador entre diversas disciplinas, sendo capaz de desenhar 
para públicos específicos, considerando interesses particulares e en-
volvendo disciplinas diversas no seu processo de investigação. 

A conjunção da Educação, com a Museologia e o Design tornam 
esta proposta uma evidência das vantagens dos projetos multidis-
ciplinares. Por isso quisemos, e quereremos futuramente, envolver 
Professores, Educadores, Museólogos, Artistas, Psicólogos, Designers, 
procurando beber de cada um deles aquilo que na sua área de interes-
se pode contribuir para o projeto.

Percebemos também, que a experiência é amiúde mais significa-
tiva do que um objeto em si. Quando, no Design Emocional, equacio-
namos a relação do utilizador com o objeto, falamos muito para além 
do objeto físico, e consideramos o valor imaterial da peça. Este vínculo 
vai ser a base relacional entre o utilizador e a experiência significativa, 
capaz de potenciar memórias duradouras e efetivas, indispensáveis 
ao processo educativo. 

Quando, nos casos de estudo apresentados nas instituições cultu-
rais visitadas, observamos os mecanismos de mediação utilizados, é 
constante — embora não com esta denominação — a presença do 
Design, através da componente visual criativa e metafórica, assim 
como a componente plástica e processual, num cruzamento entre 
Arte e técnica, zona em que o Design é profícuo. Essa constatação abre-
-nos portas à validação da pertinência do Design como ferramenta 
educativa.

Acreditamos que Escola e Museu, apesar de muito distintos em 
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diversos pontos, têm algo em comum: a motivação para a criação de 
cidadãos conscientes, com espírito crítico e interventivo, cidadãos ca-
pazes de fazer escolhas e de participar na sociedade de forma lúcida e 
responsável. Consideramos que o Design tem ferramentas que podem 
potenciar esse envolvimento. Cremos, portanto, que a nossa investi-
gação poderá ser útil a ambas as realidades, tendo consciência que 
atualmente não existem áreas científicas estanques ou impermeáveis.

Espera-se, por conseguinte, que estes estudos possam contribuir 
para a investigação e aplicabilidade do Design na Educação e na 
Museologia, alavancando investigações futuras.


