O que é a Educação pela Museologia
“As nossas escolas têm-se dedicado a ensinar o conhecimento científico,
com todos os esforços para que isso aconteça de forma competente. Isso é
muito bom. A ciência é indispensável para que os sonhos se realizem. Sem
ela não se pode plantar nem cuidar do jardim. Mas há algo que a ciência
não pode fazer. Ela não é capaz de fazer os homens desejar plantar jardins.
Ela não tem o poder de fazer sonhar. Não tem, portanto, o poder para criar
um povo. Porque o desejo não é engravidado pela verdade. A verdade não
temo poder de gerar sonhos. É a beleza que engravida o desejo. São os
sonhos de beleza que têm o poder de transformar indivíduos isolados num
povo, pois, como disse Santo Agostinho «um povo é um conjunto de seres
racionais unidos por um mesmo objecto de amor». Por isso me assombra a
incapacidade das escolas para criar sonhos.” Rubem Alves
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Concebendo a educação como um processo simultaneamente de individualização e
integração ao qual subjaz o princípio de liberdade postulado por Platão, a cultura e o
património devem ser a base da educação!
Esse património faz parte do processo biológico da evolução do Humanidade, e, por
conseguinte, é algo, em absoluto, distinto da actividade mais ou menos ornamental
que lhe foi conferida por historiadores, psicólogos e biólogos. O jogo dialéctico entre
forma e criatividade mediado pelo biológico e pelo social, engloba todos os aspectos
psíquicos da experiência estética e emocional. Poderemos entender então que a
„Educação pelo Museu‟ será o processo dinâmico entre os dois conceitos: Educação e
Património.
Se há uma função museológica que tem de desabrochar para que o ser humano se
realize em toda a plenitude, então, não se pode prescindir de uma busca da harmonia
em todas as funções humanas, sob o risco de desequilíbrios. Mesmo Piaget, apesar
de uma concepção epistemológica genética, na sua proposta teórica de um balancear
adaptativo de assimilação – acomodação -, considera que na vida da criança há duas
necessidades reais: a da adaptação à realidade material e social, e a do conjunto das
realidades individuais expressas pelos jogos simbólicos. É na busca duma possível
harmonização dessas duas realidades tantas vezes contraditórias e conflituosas, num
tentar conciliar essas duas vitais necessidades, internas e externas, que a museologia
pode surgir, como uma síntese entre a expressão do eu e as formas de actividades
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adaptadas, proporcionando o desenvolvimento harmonioso da personalidade. Quanto
mais cedo surja na vida da criança, como alternativa educativa, uma prática
pedagógica consentânea com os princípios da educação, maiores possibilidades ela
terá de se desenvolver global e harmoniosamente!
São três os factores fundamentais para o processo educativo, a ter em conta em
qualquer actividade educativa, como a estrutura do sujeito a educar, a estruturação
das tarefas de aprendizagem que se lhe propõem e a interacção que se desenvolve
entre a estrutura do sujeito e a estrutura da tarefa.
“O ensino é necessário porque a vida não é uma escola e porque, na vida,
só se aprende na medida em que se estiver preparado para colher
ensinamentos da nossa própria experiência.” Olivier Reboul
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O Museu não pode ser apenas o transmissor de um determinado número de
conhecimentos específicos, mas também o interveniente no desenvolvimento global
do indivíduo. Neste sentido e no papel de formador, o Museu deve ter sempre „em
mente‟ a estrutura do público não pode desconhecer em que fase etária e estádio se
encontram os indivíduos a quem se destina a sua acção. Ou seja, tem de „saber‟ como
são, como reagem e quais as reais capacidades que possuem. Também não poderá
alhear-se das tarefas que deve propor em cada estádio do desenvolvimento e do
modo de melhor as estruturar, em conformidade com a estrutura e as características
da personalidade colectiva, em ordem a uma maior eficiência no processo educativo.
Deve ter bem presente a rede extremamente rica e complexa de interacções que se
estabelecem de modo natural e imprescindível entre a estrutura do público e a da
tarefa apresentada. De facto, a acção pedagógica passa através da relação educativa.
Partindo do pressuposto de que o desenvolvimento humano assenta numa estrutura
que se constrói no interior de uma dialéctica progressiva de maturação, especialização
e diferenciação através da interacção das estruturas biológicas, psicológicas e sociais
do indivíduo, este projecto é necessariamente imperativo para o indivíduo, pois nada
mais estimulante do que as „artes‟ museológicas para um ser humano poder em si sair
de si, multiplicando-se em acções, adquirindo gosto por conhecimentos tão vastos
como é o exemplo de História, Música, Matemática, e a cor, a cor do indivíduo, a cor
dos que o rodeiam, a cor do meio, a cor do mundo, a cor das obrigações, a cor dos
sentimentos, a cor das defesas pessoais, a cor de si e para si.
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