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Os museus estão inseridos em sociedades organicamente digitais. Nesse cenário, as 

paisagens culturais são atualizadas, estimulando práticas voltadas à colaboração aberta e à 

criatividade coletiva. Há o pressuposto de que essas práticas, com o digital, podem 

incorporar inovações à mediação cultural. Considerando-se tal perspectiva, o objetivo do 

presente estudo é analisar as formas criativas de mediação cultural que se configuram nos 

museus, no contexto da economia criativa, com a utilização das Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação. Aborda-se o estudo de caso do Museomix, programa de 

mediação cultural que envolve experimentações criativas de base tecnológica e mobiliza 

comunidades para esse fim. Ele foi realizado em 2017, no Circuito Liberdade, complexo 

cultural situado em Belo Horizonte, Minas Gerais. Conciliaram-se diferentes métodos de 

coleta de dados, abarcando levantamentos bibliográficos e documentais, survey e 

observação participante. Os resultados são analisados com base em três categorias: poiesis 

(práticas poiéticas), paidia (dinâmicas de jogo) e aesthesis (percepções estésicas). De forma 

relacional, foram pesquisadas, no contexto da pandemia Sars-Cov-2, em 2020, práticas de 

mediação cultural adotadas em dois museus do Circuito Liberdade que participaram do 

Museomix. O propósito foi observar se as formas criativas de mediação analisadas em 

relação ao Museomix se aplicam a esse contexto da pandemia, de intensificação das formas 

digitais e virtuais de mediação cultural nos museus. É possível inferir que o uso de 

tecnologias digitais incorpora inovações à mediação cultural. Nos contextos observados, as 

mediações culturais criativas envolvem a articulação de objetivos institucionais dos museus 

com propósitos sociais. Assim, observa-se que as tecnologias digitais se posicionam como 

instrumentos capazes de ativar a cognição sensível dos sujeitos e estimular processos de 

apropriação cultural, em bases coletivas. 
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