Públicos jovens em museus
―Experimenta falar pela minha boca,
Assoar-te pelo meu nariz…‖
―Não ouvi bem o que disseste…‖
Alexandre O‘Neill (Andresen, Primeiro livro de poesia, 1991, pp. 66,67)

Vou, em seguida, fazer uma reflexão sobre a importância que a museologia pode ter
em duas etapas do desenvolvimento do ser humano:
1. Infância
2. Adolescência
Freud1 mostrou a influência decisiva das experiências afectivas infantis na vida inteira
do indivíduo e a importância dos primeiros laços emocionais do bebé com o meio que
o rodeia: pelo fim do primeiro ano, a satisfação das pulsões e a fonte dos prazeres
deixam de estar ligadas exclusivamente ao próprio corpo para se ligarem a um objecto
exterior!
O adulto não pode evitar desempenhar um papel autoritário e contribuir para manter a
criança na dependência e na heteronomia. Por mais apaixonados que estejam por
princípios liberais em matéria de educação, os pais e profissionais, não podem deixar
de impor aos pequenos indivíduos, que têm tudo para aprender, uma multidão de
ordens, de regras, de noções cujo sentido ainda é inapreensível para as crianças; eles
não podem explicar-lhes tudo e são obrigados a saltar os degraus. A criança aceita em
bloco, sem discutir, as noções feitas e recebidas do exterior; poderá insurgir-se contra
elas, desobedecer-lhes, mas não porá em dúvida, um momento sequer, o valor dos
preceitos que lhe inculcam, tanto mais incontestáveis quanto o adulto tem, a seus
olhos, um prestígio ilimitado. Porém, sem lhes compreender o sentido, ela não as
assimilará ou, melhor, assimilá-las-á deformando-as, isto é, aplicando-as à sua
maneira. A imposição adulta, como toda a imposição, é fonte de heteronomia; a
autonomia, que é a condição da cooperação, só pode surgir da igualdade.
Cada criança brinca para si, cada uma fala para si! As crianças falam muito, falam
continuamente, e a escola ou o jardim da escola são como colmeias ruidosas.
Contudo, a quem e para quem falam? A maior parte das vezes para ninguém e para
toda a gente!
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As crianças anunciam tudo o que vão fazer, comentam tudo o que fazem; falam,
porém, sem se dirigirem a alguém em particular, sem se preocuparem em saber se os
escutam ou não: «eu vou construir uma casa», «eu vou fazer um comboio», «eu pinto
as árvores de amarelo». Interessa-lhes pouco, também, que as questões fiquem sem
resposta; a maior parte das vezes, nem sequer a esperam. Por vezes, uma criança,
apanha uma frase do seu vizinho, repete-a e martela-a ritmicamente, por simples
brincadeira. Cada um tem necessidade de se fazer ouvir, mas não que o escutem. Foi
a isto que Piaget2 chamou «o monólogo colectivo». Na perspectiva subjectiva da
criança, a não observância das regras de jogo não significa de nenhum modo,
irrespeito em relação a elas. Antes, pelo contrário, porque embora as usem
arbitrariamente, as crianças estão, não só convencidas de que as aplicam
correctamente, à imitação das mais velhas, mas também e de modo paradoxal,
consideram-nas como sagradas e intocáveis.
Interrogadas sobre a origem das regras do jogo do berlinde, afirmam que foram
inventadas há muito tempo, por uma misteriosa pessoa crescida, se não mesmo
Nosso Senhor; e quando se lhes pergunta se é possível modificá-las ou inventar
outras, todas respondem categoricamente pela negativa. O respeito quase místico da
regra, cuja prática é tão mal conduzida, contrasta em absoluto com a atitude das
crianças mais velhas. Para os que têm dez anos ou mais, é a aplicação da regra que é
sagrada e não o seu conteúdo. Por um lado, as regras do jogo não são de origem
adulta: foram inventadas pelas crianças depois de um acordo mútuo entre os
jogadores; por outro lado, estas regras são sempre passíveis de serem revistas e
modificadas, desde que os participantes concordem com isso, de antemão. Realizado
o acordo, as regras são então rigorosamente observadas e aqueles que as infringirem
serão castigados.
Em resumo:


Mais pequenos: respeito místico, mas puramente formal da regra.



Mais crescidos: atitude racional, realista, a respeito da regra, acompanhada de
uma rigorosa aplicação prática.

Ou seja:

2

Heteronomia;

Jean Piaget (1896-1980) foi um importante psicólogo e filósofo suíço, conhecido pelo seu trabalho
pioneiro no campo da inteligência infantil. Piaget passou grande parte de sua carreira profissional
interagindo com crianças e estudando o seu processo de raciocínio. Os seus estudos tiveram um grande
impacto sobre os campos da Psicologia e da Pedagogia.



Autonomia.

A atitude da criança mais nova é heterónoma porque a regra é exterior à sua
consciência, em vez de ser interiorizada como no caso das mais velhas.
Numa investigação sobre o grupo, realizada nas escolas de Genebra, pedia-se a três
ou quatro crianças que organizassem uma «representação dramática», cujo tema
tinham liberdade de escolher. O tema tinha aqui a mesma função que a regra nos
outros jogos: a de dirigir e de coordenar as diversas actividades dos participantes.
Porém, entre os cinco e os seis anos, estas actividades foram incoerentes,
descosidas, e a colaboração mais do que esporádica. Cada um seguia os seus
próprios impulsos e as suas próprias iniciativas, sem ter em conta os outros, e
modificando o tema a seu belo prazer. O Capuchinho Vermelho brinca seriamente
«aos jantarinhos» com os morangos colhidos na floresta, enquanto o Lobo persegue,
numa corrida desenfreada, uma Avozinha muitas vezes devorada, assim como a Mãe
que se prepara para o ser, com manifesto agrado. O tema, mais ainda do que a regra,
não tem efeitos obrigatórios; é esquecido depressa e o jogo degenera rapidamente em
perseguições e em batalhas. Egocentrismo, certamente, mas também impulsividade e
excitação.
Na alegria, como na cólera, as reacções da criança pequena são de extremos, porque
ela não domina ainda as suas emoções, nem a sua motricidade; excita-se, grita, bate
com os pés e não se consegue manter quieta. Uma superabundância de energia
obriga-a continuamente a ultrapassar a medida, torna os seus gestos e os seus
movimentos desajeitados e excessivos. Compreende-se que, nestas condições, os
jogos de grupo, a despeito mesmo da presença do adulto ou de condutores mais
velhos, se desorganizem rapidamente, caindo na anarquia e na desordem.
J. Chateau3 escreve: «O pequeno alegra-se muito com o jogo, a sua alegria brilha em
toda a sua atitude, nas palavras, nos gestos, mas cedo corre depressa demais, sai da
fila... em vez de cantar, grita até enrubescer... É este o fenómeno geral em certos
jogos. Para os pequenos, a marcha torna-se corrida; o canto, gritaria; e a disciplina,
anarquia». O nascimento do pensamento lógico, libertando a criança do seu
egocentrismo, vai proporcionar-lhe, por fim, uma captação da realidade: submetida,
até então, a todas as ilusões da percepção, ela torna-se capaz de a rectificar, através
do raciocínio e de introduzir no mundo mutável e enganador das aparências, a ordem,
a estabilidade e a coerência. Graças à mobilidade recém adquirida do seu
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pensamento, ela pode, desde agora, encarar simultaneamente os diferentes aspectos
de uma situação, ou de um problema e ligar os efeitos às causas.
Algumas experiências de Piaget: A criança já não acredita, como antes, que terá mais
(ou menos) chocolate para comer, se, depois de lhe apresentarem duas tabletes
idênticas, ela escolher aquela que lhe pediram para cortar aos bocados. Ela não
acredita que poderá fazer um colar mais comprido (ou mais curto) com pérolas
alinhadas em fileiras, do que com o mesmo número de pérolas amontoadas; nem
acreditará (mas um pouco mais tarde, somente, porque a noção de peso é mais
abstracta do que a de quantidade) que uma bola de plasticina será mais leve (ou mais
pesada) enrolada em forma de salsicha ou plasmada em forma de bolo.
A lógica infantil é, na verdade, uma lógica concreta, que se refere a factos, a relações
de objectos entre si, e não a ideias e a proposições, como a lógica formal ou abstracta
que caracteriza o pensamento do adolescente e do adulto. Mas não deixa, por isso, de
marcar o começo da autonomia, no plano intelectual.
Na interpretação egocêntrica e mágica que a criança faz do mundo, os objectos, as
plantas, os fenómenos naturais são dotados de vida e de consciência, carregados de
intenções: o sol, as nuvens seguem-na; sente-se observada pelas estrelas ou pela lua
que ri, quando ela está contente, mas carrega o sobrolho quando foi desobediente.
Tudo participa de tudo, tudo pode agir sobre tudo, porque não há fronteira nítida entre
o mundo interior do pensamento e dos sentimentos e a realidade exterior, entre os
fenómenos psíquicos e os fenómenos físicos; daí os rituais mágicos, tão frequentes,
destinados a realizar um desejo, a conjurar um perigo ou uma ameaça.
Dentro de cada um de nós há um recanto onde floresce o pensamento mágico. Em
primeiro lugar, há as superstições mais ou menos anódinas – o receio da Sexta-feira
dia 13, os objectos mascotes, os ‗dá sorte‘ - quando nós «tocamos na madeira» ou
quando «esticamos os polegares» para alguém, pensamos magicamente. Qual de nós
não disse para si mesmo, ao subir os degraus duma escada, ao caminhar num
passeio: «se o número dos degraus for par, receberei uma carta»; «se conseguir evitar
até ao fim as linhas do passeio, passarei nos exames». Mas, e é aqui que reside a
diferença entre o normal e o patológico, não acreditamos nisso, que é para nós uma
espécie de jogo; ou então, se uma parte de nós próprios acredita nisso, a outra parte,
a parte lógica, racional não acredita e diverte-se!
Em esquema, poderíamos dizer que o grupo, anárquico aos seis anos, passa entre os
sete e os nove por um período de ditadura, para se democratizar a partir dos dez anos

ou, pelo menos, seguir um regime mais suave, comparável ao de uma monarquia
constitucional.
A experiência da cooperação, do jogo em comum e, especialmente, dos jogos de
regras vai desenvolvendo pouco a pouco na criança uma Moral.
Do período que se estende do oitavo ao décimo segundo ano dos indivíduos, mais ou
menos, permite-nos assistir aos progressos que se realizam no desenvolvimento da
sociabilidade e, de maneira mais geral, nos diferentes sectores da personalidade. Este
desenvolvimento atinge o seu ponto de equilíbrio, a partir dos dez anos. Contudo a
puberdade vai pôr em causa e vai abrir uma longa crise que sacudirá o jovem até ao
âmago. O belo equilíbrio adquirido ruirá; será necessário reconstruí-lo em novas bases
e o adolescente pagará caro, ao lutar em duas frentes, interior e exterior, pela
conquista da sua autonomia definitiva, pela sua admissão como membro de corpo
inteiro na sociedade dos adultos!

