
O mundo encantado

DA CIÊNCIA

Histórias infantis bem
conhecidas de miúdos

e graúdos dão o mote
à exposição Era uma
vez... Ciência para quem
gosta de histórias,
a primeira inteiramente
desenvolvida pelo
Pavilhão do
Conhecimento. Para

ver até Agosto
do próximo ano
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Era lima VOZ dez histórias infantis que
se reuniram para debater um assunto da

maior importância: a ciência por trás de

cada uma das suas tramas. Para isso,

trouxeram as suas personagens, desde

vilões a heróis, que vieram com os seus

pertences. Os porquinhos chegaram com

as suas cabanas, a princesa (da história
A Princesa e a Ervilha) não dispensou a

sua cama, a Bruxa Má veio com o caldei-

rão, a Alice trouxe o seu quarto, e Hansel

e Gretei não se esqueceram dos doces... E

lá se instalaram numa floresta encanta-

da situada nada mais, nada me-

nos, do que no Pavilhão do Co-

nhecimento. Mas para che-

garem ao fundo da

questão, as histórias pre-
cisavam de contar com
verdadeiros conhecedo-

res do assunto. Por isso

abriram os seus livros gi-

gantes - 40 para sermos

mais exactos - e convidaram os especia-
listas de palmo e meio a dizerem de sua

justiça.
Desde a semana passada (e até Agosto

do próximo ano) as crianças podem com-

parecer à chamada, circularem pelos 600

metros quadrados da área central do Pa-

vilhão do Conhecimento - que inclui até

uma floresta que se altera de acordo com

as estações do ano (isto para quem esti-

ver mais atento) - e prepararem a sua de-

liberação.
São cerca de 40 módulos com experiên-

cias interactivas que ligam as his-

tórias infantis à Física, à Quí-
mica, ã Matemática, à Geo-

logia e à Biologia. E, pelo

que vimos, os pequenos
especialistas mal entram

na exposição lançam, de

imediato, mãos à obra.
Até porque são logo convi-

dados a ajudar os porqui-



nhos na sua demanda por cabanas mais

fortes que resistam ao sopro do lobo

(para isso podem contar com a 'assesso-

ria' do Laboratório Nacional de Enge-
nharia Civil). Ou podem sujeitar o Pinó-

quio ã máquina da verdade (concebida
pelo Instituto de Telecomunicações do

A exposição ocupa 600 m 2e

passa em revista dez histórias
infantis em 40 módulos
interactivos

Instituto Superior Técnico). Podem ain-

da ajudar a Gata Borralheira a vestir as

suas irmãs - uma oito vezes mais magra
do que ela, outra oito vezes mais gorda -
e responder à questão: precisará ela de

oito vezes mais tecido para a sua irmã
mais rechonchuda? (A resposta é não, já
agora, porque a área e o volume não va-

riam da mesma forma). Devem ainda

usar os sentidos para descobrir a tal er-
vilha debaixo dos colchões da princesa
ou tentar a sorte com o Ali Babá e adivi-
nhar a senha que dá acesso a um prémio

(aí há que ter em conta a teoria das pro-
babilidades...).

As experiências são às dezenas, todas

científicas, testadas por várias institui-
ções nacionais e por um conselho que
reuniu Jorge Buesco, do departamento
de Matemática da Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa; Alexandra

Nobre, Bióloga da Universidade do Mi-
nho; Miguel Borges de Almeida, douto-

rando em electrotécnica no Instituto Téc-

nico; e Ana Margarida Ramos, especia-
lista em literatura infantil, na
Universidade de Aveiro. No final, os pe-

quenos investigadores podem juntar
mais uma lição às histórias de sempre:
a ciência afinal não é um bicho de sete

cabeças. •
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