
 

 

No Museu do Amanhã, são feitas aos visitantes algumas perguntas: 
 

1. De onde viemos? 
2. Onde estamos? 

3. Quem somos nós? 
4. Para onde vamos? 

5. Como chegaremos lá? 
 
  
 Essas cinco perguntas apresentadas pelo museu, são de uma profundidade e complexidade 

imensas. Superficialmente elas podem parecer relativamente simples, mas quando se para e se 

reflete sobre elas, pode-se perceber que elas se ramificam em diversas outras ideias e 

considerações, que proporcionam várias facetas e interpretações.  

 

A maioria das perguntas é feita com o objetivo de se extrair uma resposta. As do Museu 

diferem dessa maioria. O objetivo desses questionamentos impactantes não é produzir uma 

resposta exata, mas provocar um pensamento e reflexão na pessoa que as pondera. Na verdade, 

algumas dessas perguntas são impossíveis de responder, por exemplo; “De onde viemos?” e “Para 

onde vamos?”. Apesar de haver várias explicações para a origem do universo e, 

subsequentemente, a origem dos humanos, algumas dessas teorias não são comprovadas, pois 

não se pode ter total certeza devido à insuperável barreira cronológica. “Para onde vamos?” 

também é impossível responder; podemos especular livremente como será o futuro, mas nunca 

poderemos saber com certeza. No entanto, a ambiguidade e impossibilidade de se dar respostas 

a tais perguntas é exatamente por que elas são expostas no museu. São perguntas cujo objetivo 

não é o fim mas o meio, o pensamento e a reflexão que elas provocam. Elas são perguntas que 

fazem com que as pessoas parem e reflitam um pouco. Fazem com que deixem de pensar sobre 

sua própria vida, sobre seus problemas pessoais; suas preocupações tornam-se insignificantes 

quando postas diante dessas cinco questões.  

 

O resultado final é que os seres humanos, ou pelo menos eu, começam a perceber que 

existem coisas maiores com que se preocupar e existem problemas maiores para resolver. E esses 

problemas, apesar de afetarem cada um de nós, passavam despercebidos no dia a dia.  

 

Essas perguntas ajudam na conscientização dos indivíduos. 

 

Henrique Saldanha (´17) 

 


