Uma museologia interdisciplinar e educativa
“A museologia, em sua dinâmica interdisciplinar, tem colaborado para que
os museus refinem as suas formas de representação e se estabeleçam
como lugares de contestação e negociação cultural, mas também, como
espaços de acolhimento e aprendizagem.” (Bruno, 2004)

A interdisciplinaridade com a museologia e o despertar e o desenvolvimento dos
afectos:
È um tema crucial na abordagem que estou a apresentar sobre a museologia em
paralelo com a conservação e o restauro, no sentido dinâmico de competências que
podem ser trocadas, da desmistificação do „Objecto‟ e do papel fundamental educativo
dos museus.
O social é o ser humano, e a socialização do indivíduo – criança, adolescente, jovem,
adulto e idoso – confunde-se com o desenvolvimento da personalidade no seu todo!
Essa socialização tem interesse para a Psicologia, quer da inteligência quer da
afectividade, assim como para a Sociologia, a Antropologia e a Etnografia, porque ela
leva à inserção na sociedade, e o ser humano é moldado pelo meio, pelos costumes,
tradições, modelos, normas e valores do sistema sócio – cultural em que vive. Pode
estudar-se a evolução da afectividade ou da inteligência prescindindo das interacções
constantes que existem entre uma e outra: não é possível, porém, fazê-lo sem tomar
em consideração a influência dos factores sociais, isto é, sem ter em conta a acção do
meio sobre a socialização progressiva do pensamento ou dos afectos. Não é possível
abordar o desenvolvimento social do indivíduo nem isolando os factores sociais, nem
negligenciando as interferências permanentes entre os factores cognitivos e afectivos,
pois o domínio das relações interpessoais é por excelência aquele em que as duas
ordens mais intimamente se confundem a tal ponto, que é por vezes difícil pesar o seu
contributo respectivo.
O ser humano é um ser social!
Por mais longe que se retroceda no tempo, vemo-lo sempre procurar a companhia dos
seus semelhantes e viver em grupo. A educação é o agente principal desta
socialização progressiva, não somente a educação entendida em sentido vulgar, isto
é, a acção directa dos pais e do adulto em geral sobre a criança e o adolescente, mas
também a educação que se processa entre os próprios indivíduos, quer da mesma
idade, quer a que se exerce por meio da influência dos mais velhos sobre os mais

novos e vice-versa. A primeira exerce-se desde o nascimento; a segunda é mais tardia
e só principia quando a criança começa a andar e sobretudo a falar.
Tornar-se pessoa! Expressão que tanto me apraz!
Tornar-se pessoa é um processo pessoal, de índole vivencial, no centro do qual está o
indivíduo como ser que pensa, sente e vive: processo de descoberta do significado
pessoal do conhecimento que passa pelo interior da pessoa com as suas experiências
e as imagens que tem de si própria e dos outros.
Um projecto museológico pedagógico, com um conjunto de ideias para o ensino, como
lhe queiram chamar, centra-se na aprendizagem e no aluno ou individuo - público,
utilizador, frequentador, visitante, turista – nas suas necessidades, na sua vontade,
nos seus sentimentos e não no „professor‟ – técnico de educação, guia, museólogo,
etc. -, nos objectivos bem definidos ou nos conteúdos programáticos.
Assim, tal como a arte nos possibilita, ao longo da vida, um processo de descoberta,
autónomo e reflectido, criando uma atmosfera emocional positiva que ajude o individuo
a integrar novas experiências.
O dinamismo e a complexidade da interacção de vários factores sobre o sujeito,
família, sociedade, escola e a própria pessoa, dão-nos uma boa imagem de cada
indivíduo e das suas verdadeiras apetências, não só pela natureza da interacção, mas
também através de toda a dinâmica do processo educativo.
É necessário ter bem presente o indivíduo - receptor da mensagem museológica - na
sua realidade, na estrutura da sua personalidade que se encontra num determinado
estádio de maturação física, biológica, psicomotora, no estádio de desenvolvimento
dos seus processos cognitivos, linguísticos, afectivos, axiológicos (relativamente aos
diferentes interesses e valores) e de relacionamento social; é necessário ter presente
o seu estado físico, a sua idade, o seu sexo; importa também não esquecer a imagem
que o indivíduo tem de si e do mundo que o rodeia, as suas expectativas. Numa
palavra, é preciso ter presente a globalidade do seu ser, nas manifestações do seu
comportamento.
Enquanto uns criticam a pedagogia por objectivos rotulando-a de dirigista,
condicionante, limitativa, desumana e autoritária por conduzir a uma aprendizagem
mecanicista, trivial, behaviorista, parcial e estandardizada, outros defendem-na por ser
clara, explícita, concreta, rigorosa, científica e permitir uma planificação bem
estruturada e uma avaliação mais objectiva. Argumenta-se que definir objectivos é

determinar, logo à partida, o que se quer que o público-alvo aprenda, recusando-lhes
assim a liberdade de participarem activamente no processo da sua aprendizagem e
ignorando a diversidade das potencialidades individuais. Todas estas críticas são
justificadas se o museólogo não tiver uma ideia clara do que é um objectivo, não
conhecer e utilizar os seus diferentes tipos e não os definir a diferentes níveis e em
diferentes domínios.
De acordo com os mecanismos lógicos do psiquismo humano, não é possível agir
activa ou passivamente sem, de algum modo, conhecer os motivos e os móveis dessa
mesma acção. O conhecimento, nos seus níveis elevados do juízo e do raciocínio,
pressupõe percepções, imagens, representações. É justamente sobre estas imagens,
estas representações que se formam na interacção entre o indivíduo, visitante,
receptor e o museólogo, técnico, emissor, que assenta a acção da relação educativa e
através dela passa o processo educativo no qual se opera o desenvolvimento e a
aprendizagem. Estas imagens e representações recíprocas formam-se muito
rapidamente, embora se vão intensificando e tornando mais consistentes pouco a
pouco.
Através da construção ou formação destas imagens, o museólogo ao analisá-las pode
exprimir uma certa opinião do seu público. O comportamento do indivíduo, nos seus
aspectos físico, cognitivo, afectivo, social, ou seja, a sua maneira de se apresentar, de
ser, de conhecer, de sentir e de julgar, tem uma importância relevante na formação
das imagens.
É desta liberdade que falo, possível apenas em projectos independentes do próprio
ensino curricular, sem preceitos generalizantes, objectivando o indivíduo no seu todo e
fazendo despertar em si uma necessidade de exteriorização e de comunicação para
os outros.
Mais uma vez, não se pretende um quadro muito bonito, mas honesto. Que reflicta as
paixões interiores e a transposição pessoal para o exterior, isto apenas possível na
museologia!
A experiência estética compreende a fruição, a criação e a reflexão. Mas todos estes
momentos supõem a existência das obras de arte.
Não há experiência estética em si, só há experiência estética a partir da obra de arte,
a arte é o universo das obras de arte e estas, por seu turno, pluralizam a arte. A arte é
constituída por artes. Uma obra de arte é sempre obra de uma arte, por difícil que seja
nomeá-la.

Que obras de arte devem ser escolhidas para o programa de educação pedagógica?
Apenas as contemporâneas? Devem se banidas as antigas?
A arte é actual se ainda age sobre nós, se ainda possui vigência estética; ou seja, se
na obra de arte em causa ainda palpita e se patenteia o belo. Poderá perguntar-se se
o belo um dia presente numa obra de arte alguma vez pode ausentar-se dela. Por
detrás da pergunta está o problema da historicidade da obra de arte. Também está o
problema da intemporalidade da obra de arte. Há sempre algo na obra de arte que é
datado, que é a assinatura do tempo.
Mas se ela é realmente uma obra de arte, tem infalivelmente imprimido o selo da
intemporalidade, ou melhor, o selo da supra temporalidade. O «Museu Imaginário» de
que André Malraux fala-nos em «As Vozes do Silêncio» - e que peço encarecidamente
que tomem nota e aconselho que o leiam – é o espaço dessa temporalidade
intemporal, dessa temporalidade vencida arrebatadoramente pela força misteriosa da
beleza!
A estética, como reflexão sistemática sobre o Belo, não pode prescindir de um amplo
conjunto de disciplinas estéticas. Referirei algumas essenciais:


História Social da Arte



História Cultural da Arte



História da Estética



Sociologia da Arte



Psicologia da Arte



Crítica de Arte



Teoria da Arte



Pedagogia da Arte

Como inserir a arte no programa educativo integral? A orientação da educação com
arte deve ser assumida como uma componente essencial do processo educativo. Á luz
da axiologia, é fácil explicar e compreender porquê. A exclusividade ou o primado não
lhe quadram. Ainda à luz da axiologia, é fácil explicar e compreender porquê!
A educação pelo Museu é também uma educação social!
A actividade lúdica ou pedagógica no espaço museu não é totalmente individual, hostil
ao desenvolvimento da sociabilidade. Em muitos casos e, em contexto escolar e
circum – escolar, na maioria dos casos, ela é em si mesma uma actividade social,

produtora de sociabilidade e com efeitos socializadores. A educação de que falamos
em nada é oposta ao desenvolvimento da sociedade. Pelo contrário, é um instrumento
eficaz de sociabilidade. A educação pelo Museu é ela mesma, no rigor das coisas,
educação social.
Esta é uma educação pluridimensional e de uma escola intrinsecamente ordenada
segundo o princípio cultural, articula-se historicamente com todo o amplo movimento
da educação: há uma linha profunda de desenvolvimento de um pensamento
pedagógico e de uma actividade educativa ordenada para a expansão integral da
personalidade humana.
A educação escolar das crianças exige a aprendizagem de múltiplos elementos e
baseia-se, em grande parte, num ensino apropriado.
Entre outros aspectos, este ensino inclui uma dimensão afectiva que merece tanta ou
mais atenção que as outras componentes.
A maior parte das teorias da personalidade traduzem-se em modelos que afirmam a
necessidade duma acção pedagógica formadora, ou seja, dum tipo de aprendizagem
ligada à educação afectiva da pessoa, empenhando-se na clarificação da noção de
aprendizagem afectiva, assim são de salientar as seguintes:
1. O

desenvolvimento

afectivo

do

indivíduo

consiste

no

despertar,

no

desenvolvimento e no controlar das suas emoções
2. O desenvolvimento afectivo implica recursos e aptidões cognitivas da pessoa;
aqui está patente a indissociabilidade destes dois aspectos da personalidade:
cognitivo e afectivo.
3. O desenvolvimento afectivo faz-se quando o indivíduo tem oportunidade de
experimentar emoções ou sentimentos adequados, aprende a descrevê-los, a
interpretá-los, a designá-los e a comportar-se, de forma consciente e
autónoma, de acordo com as atitudes e valores que decidiu interiorizar:
„Pessoa = arquitecto da sua personalidade‟.
Mediante esta educação afectiva, o indivíduo alvo é levado a explorar vários aspectos
do mundo que o rodeia, o seu universo interior, os seus movimentos, aptidões e
conhecimentos: é convidado a definir-se em relação ao meio e a adaptar-se a ele. A
educação afectiva deve contribuir para que a pessoa cresça em todas as dimensões
da sua personalidade e isto, apesar das dificuldades inerentes a qualquer forma de
aprendizagem.

