A premência duma museologia atractiva
“A vista chega antes das palavras. A criança olha e vê antes de falar.”
(Berger, 2005, p. 9)

O novo instrumento que é o pensamento formal abre ao adolescente o domínio do
pensamento puro, abre-lhe as portas de toda a especulação, seja ela filosófica,
política, social, ou estética. O despertar do pensamento abstracto vai sublinhar,
acentuar as contradições e ambiguidade inerentes à posição do adolescente. Vai
também atenuá-las, na medida em que a inteligência permite agora ao jovem aceder
às ideias, às ideologias e aos ideais da sociedade em que se insere; na medida, em
que, igualmente os seres mais próximos lhe queiram facilitar este acesso,
considerando com benevolência, encorajando, e não rejeitando, este jovem
pensamento que, muitas vezes se inebria com o seu próprio jogo, se encanta com o
seu próprio espectáculo.
É necessário, sobretudo, dar-se conta que é esta transformação da inteligência que
confere, à crise juvenil, a sua estrutura e a sua fisionomia. Sem ela, não haveria
«puberdade mental». Porque a perturbação dos sentidos e da afectividade, provocada
pela perturbação fisiológica, é acompanhada por uma efervescência intelectual e
imaginativa intensa, é que a crise da puberdade é o que é! Diante do tumulto dos seus
sentimentos, os excessos da conduta, as contradições das atitudes e das reacções
que tanto o inquietam como desconcertam o meio em que vive, diante daquilo que ele
considera como incompreensão ou injustiça, o adolescente não fica passivo: interrogase, reflecte sobre si e sobre os outros, acalenta planos para o futuro, teorias
destinadas a transformar esta sociedade, na qual é chamado a inserir-se.
A riqueza da vida interior depende da sensibilidade, da afectividade, das experiências
de cada um, em certa medida, também da cultura e do meio, e não somente da
inteligência. Será muito pobre os indivíduos apenas viverem “o lado de fora” sem se
interrogar; ou ainda em todos os que, por razões de ordem psíquica, têm receio de se
aprofundar e fogem de si mesmos. O que é verdade, é que a vida interior só se torna
possível quando aparece a inteligência abstracta.
A maior parte dos jovens põem em questão os grandes problemas da existência: o
Amor, a Religião, a moral, a Política, a Arte, a Morte, o tempo que foge, o Passado, o
Presente e o Futuro. Questões que serão tratadas com a intransigência que
caracteriza o adolescente e em termos enfáticos, solenes e absolutos, os quais, em
contraste com a sua juventude e inexperiência, dão ocasião a riso. E, sem razão,

todavia, porque por detrás destas afirmações extremas é necessário reconhecer o
impulso, as aspirações, os temores, as consequências desagradáveis duma
personalidade que desperta e que se procura a si mesma.
O desabrochar do pensamento coincide com uma renovação da imaginação,
alimentada pela efervescência afectividade e por uma vida sentimental intensa. Esta
coincidência explica, em parte, a fragilidade da adaptação do adolescente ao real. A
realidade está, para ele, cheia de dificuldades; ele sente-se incompreendido e mantido
num estado de dependência insuportável que ameaça as suas tentativas de
emancipação e de afirmação de si, e o remete continuamente para a sua própria
fraqueza.
Rejeitando os antigos, deve o adolescente encontrar novos modelos, antes de poder,
ou melhor, para poder ser, enfim, ele mesmo!
Quaisquer que sejam as finalidades do grupo: actividades desportivas, políticas,
culturais, delinquentes, esses motivos continuam a ser os mesmos, como semelhante
permanece a função do grupo: o adolescente procura sempre, no grupo e na amizade,
uma razão de ser, um ideal do Eu, uma imagem tranquilizante de si mesmo que
pacifiquem a sua inquietação interior e lhe restituam o sentimento do seu valor.
Quanto mais se sentir fraco e desguarnecido, quanto mais profunda e forte for a vaga
que o atira para os outros e o leva a identificar-se com eles, mais tenderá a demitir-se,
a alijar, de certo modo, a própria carga sobre o grupo e a fundir-se neste. Os
problemas são diluídos no grupo, a angústia e a culpabilidade “colectivizam-se”. Deste
modo, o grupo pode ser simultaneamente uma solução momentânea para os conflitos
do adolescente e uma notável preparação para a condição de homem, na medida em
que não o desvie para actividades anti – sociais, ou não impeça a afirmação pessoal.
Impõe-se à luz das relações novas dos tempos livres com os problemas do trabalho,
da família e do habitat, uma nova avaliação de todos os valores. Esta nova avaliação
está em curso, pelo menos, em certos sectores: arquitectos e museólogos;
aproveitando a lição de erros passados, fizeram apelo ao sociólogo, antropólogo,
urbanista, pedagogo, psicólogo, etc., e todos em conjunto trabalham na busca de
conceitos práticos que atraiam, desinibam e eduquem os mais novos públicos dos
museus.
Esta organização colectiva dos tempos livres restabelecerá o circuito das relações
interpessoais, vencerá o tédio, a passividade, a indiferença, o “absentismo” social,

dotará a existência quotidiana, suscitando a participação activa e responsável de cada
um, de um carácter comunitário.
«O tempo livre é o tempo privilegiado de todas as formas de degradação ou
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de expansão humana». J. Dumazedier .

Se tal é o caso do adulto, com mais razão o é da juventude, a idade por excelência do
tempo livre. Só na condição de existir uma organização e um equipamento que
respondam às suas necessidades e se adaptem às suas formas espontâneas da sua
sociabilidade, as crianças e os adolescentes deixarão de estar entregues à ociosidade,
sempre má conselheira, das longas horas „do nada‟ em casa ou na rua.
Regressamos sempre à necessidade urgente e vital de instituições, como o Museu, e
de pessoas capazes de proporcionar, aos grupos, um quadro e motivos
suficientemente fortes para orientar as suas actividades nos tempos livres. Mas esta
finalidade só se atingirá, se for respeitada a autonomia dos jovens e lhes for dado
acesso a uma larga margem de responsabilidade.
O adolescente e o jovem começam por procurar-se através dos outros, por se avaliar,
se estimar, se considerar, em função da estima, do juízo e da maneira como os seres
mais próximos, no seu meio e a sua colectividade o consideram!
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Sociólogo.

