
Exposição Era Uma Vez... Ciência para Quem Gosta
de Histórias está no Pavilhão do Conhecimento,
em Lisboa. Revisitam-se alguns dos contos e das
fábulas que fazem parte do imaginário colectivo de
todo o mundo, através de uma leitura da ciência
acessível a toda a gente
Vera Novais

uma vez uma sala

gigantesca repleta com
as personagens de dez
histórias infantis clássi-

cas, que saltam dos li-
vros para nos contarem
a ciência escondida nas
entrelinhas - aquela ci-
ência que está presente

dia-a-dia sem sequer
nos apercebermos. Na sala de 700
metros quadrados, deparamo-nos
com a Capuchinho Vermelho, o

Pinóquio, a Alice, o João e o seu

pé de feijão, a Gata Borralheira ou a
Branca de Neve. A partir destas his-

tórias, criaram-se 40 experiências
interactivas para quem gosta de ciên-

cia, no Pavilhão do Conhecimento,
em Lisboa.

É a primeira grande exposição to-
talmente concebida pelo pavilhão,
que completou 15 anos. Os objec-

tos, os módulos e as ilustrações que
dão vida ao espaço, e a estas páginas,
ficaram a cargo da empresa Formiga
Luminosa. Inaugurada na última sex-

ta-feira, ao fim de dois anos de pre-
paração, a exposição Era Uma Vez...

Ciência para Quem Gosta de Histórias

pode ver-se até Agosto de 2014. De-
pois disso, poderá viajar para outros

países, onde já despertou interesse,
diz Rosália Vargas, presidente da Ci-
ência Viva - Agência Nacional para
a Ciência e Tecnologia.

Quando o João chegou a casa com
os feijões mágicos, a mãe não lhes
deu grande importância e até os ati-
rou pela janela. No dia seguinte, ha-
via um enorme pé de feijão no quin-
tal. Para nossas casas, compramos
apenas a meia dúzia de variedades de

feijões que se encontram nos super-
mercados, mas o Banco Português de

Germoplasma Vegetal conserva mais
de 2000 variedades portuguesas. Es-

ta é uma oportunidade para ver 40
dessas variedades, dentro de tubos e

caixas, e perceber por que é impor-
tante proteger a biodiversidade.

Trepando o pé de feijão, João con-

seguiu chegar às portas do castelo
do gigante e entrou sem grandes
dificuldades. Já para aceder ao es-

conderijo dos 40 ladrões, Ali Babá
precisou de um pouco de sorte. Para
saber mais sobre sorte e probabilida-
des, os visitantes são convidados a
tentar acertar no código inventado

pelo seu adversário no jogo Master-
mind ou acertar na palavra "sésamo"

numa slot machine e, ainda, encon-
trar o baú do tesouro deixado pelos
ladrões.

Cauteloso, Ali Babá entrou na ca-
verna dos ladrões pé ante pé, tal co-
mo a Capuchinho Vermelho quando
chegou a casa da avó, desconfiada de

que algo não estaria bem. Quando
os visitantes se deitarem na cama da

avó, com a forma da cabeça de um
enorme lobo, poderão perguntar o
mesmo que a Capuchinho Vermelho.
Em vez do lobo, será um computa-
dor a dar as respostas, preparadas
pelo Centro de Investigação em Bio-
diversidade e Recursos Genéticos
(Cibio), da Universidade do Porto.
Ficamos então a saber como a au-
dição e o olfacto do lobo têm de ser
muito apurados porque ele é um pre-
dador nocturno. Já a sua visão não é

assim tão boa.

"Avozinha, por que tens os olhos
tão grandes?", ouve-se a Capuchinho
Vermelho perguntar. Na verdade, os
olhos do lobo são do mesmo tama-
nho dos olhos dos cães. E, ironica-
mente, não só não vê muito bem ao

longe, como o vermelho da capa da

Capuchinho lhe passaria ao lado,
porque não é capaz de distinguir es-
ta cor. Para descobrir como o lobo vê

o mundo, pode "pôr-se" nos olhos
dele, através de uns binóculos.

O conto do lobo que engana a Ca-

puchinho Vermelho na floresta, o do
lobo que persegue os três porquinhos
e tantas outras histórias de "lobos-
maus" podem ter contribuído, afinal,

para a perseguição destes animais
na natureza. Por isso, deixa-se um
alerta para os proteger, pois desde os

anos de 1950 que se encontram em
declínio por toda a Europa.

O lobo soprou, soprou, e eis que a

casa do porquinho voou! Para cons-
truir uma que resista ao sopro do lo-
bo, o engenho é mais importante do

que os materiais usados. Pode testar
este facto construindo, com as pró-
prias mãos, uma casa com palha,
madeira e tijolos e, depois, veja se o

sopro do lobo a derruba, num módu-
lo criado com a colaboração do Labo-
ratório Nacional de Engenharia Civil.

Neste conto, todas as casas voa-
ram, excepto a de tijolo, por isso o
lobo decidiu entrar pela chaminé.
Má escolha: queimou-se no caldeirão

que os porquinhos tinham ao lume.
Este caldeirão era em tudo semelhan-
te ao que a bruxa má (de qualquer
história que tenha uma) usava para
preparar as poções mágicas cheias
de ingredientes estranhos.

No caldeirão que está na
exposição, terá de desco-
brir se os ingredientes
arrumados na estante
da bruxa são bons
ou maus. Ou se,
afinal, tudo de-
pende do uso que
se lhes der, como a cochonilha,
que tanto é uma praga das ár-

vores de fruto como serve
de corante alimentar.

Claro que o ingrediente mais deli-
cioso é o chocolate, que o digam Han-



sei e Gretei, que, assim que viram a

Casinha de Chocolate, começaram
a arrancar-lhe pedaços. Que papilas
gustativas entram em acção é o que
se pode descobrir, atirando bolas por
uma rampa em forma de língua. Tal-
vez Hansel e Gretei não soubessem
de que era feito esse ingrediente de-

licioso, mas os visitantes podem ir à

procura da sua história, que começa
com a planta do cacau.

A descoberta mais estonteante na
Casinha de Chocolate não serão as

migalhas que as duas crianças lar-

garam pelo caminho quando foram
abandonadas na floresta pelo pai,
mas as que qualquer um de nós dei-
xa por todo o lado. "Como se sentiria
se soubesse que tinha estado a ser

seguido?", provoca Leonel Alegre,
responsável pela Unidade de Educa-

ção, Ciência e Cultura do Pavilhão do
Conhecimento.

Trazida pelo Instituto de Sistemas

e Robótica, do Instituto Superior Téc-

nico (IST), em Lisboa, esta ideia evi-
dencia as marcas que deixamos no
caminho. Cada chamada telefónica,
cada pagamento com multibanco ou
cada visita a um centro comercial de-
nuncia a nossa localização. Também
na exposição isso acontece, com vá-
rias câmaras a detectar quem visita o

espaço e a seguir os seus movimentos

(sem serem captadas imagens direc-
tas das pessoas).

Após estas experiências descon-
certantes, podemos descansar por
uns instantes na floresta, em bancos
com formato de cogumelo, antes de
continuar a aventura à procura da
ciência, agora em várias fábulas. Na
floresta, as estações do ano vão-se
sucedendo num transformar de sons

e cores. Pode-se sentir a textura das

árvores ou descobrir de onde vêm
os cheiros. "Quanto mais sensorial
for uma exposição, mais acessível
é para cegos, surdos, crianças e até

adultos", explica Leonel Alegre.
Ainda nas fábulas espalhadas pela

floresta, pode-se fazer inchar uma rã

que queria ser do tamanho de um
boi, quando se carrega num botão,
ou ajudar uma cegonha a escolher o
bico que deve levar para ir jantar a
casa da raposa.

Dentro de um tronco oco, está um
telefone-contador-de-histórias, com

os dez contos infantis. Noutro tronco,
um ecrã mostra-os em língua gestual
portuguesa. Além disso, junto dos
módulos de cada conto há livros com

informações adicionais, em portu-
guês, inglês, espanhol ebraille. "Ten-
támos que as experiências fossem o
mais acessíveis possível", sublinha
Leonel Alegre.

Independentemente da linguagem
que se utiliza, o cérebro pode pre-
gar algumas partidas. Por exemplo,
quando entrar na história da Alice
no País das Maravilhas, mais exacta-
mente na casa da Rainha de Copas,
as noções de tamanho e perspectiva
são postas à prova. E quando tentar
manobrar o Pinóquio, ainda como
marioneta de madeira, e ele não obe-

decer, vai ver como lhe trocaram as

voltas: as cordas com que pode me-
xer o boneco não estão montadas da
forma mais óbvia. Talvez tenha de
pedir ajuda à voz da consciência do

Pinóquio, o Grilo Falante.
Todos sabemos o efeito de uma

mentira no nariz do Pinóquio. Feliz-

mente, não nos acontece o mesmo,
mas ninguém está livre de ser apa-
nhado, seja por um inspector que de-
tecta o rubor nas faces, seja por um
detector de mentiras - neste caso,
por um aparelho desenvolvido por
alunos do Instituto de Telecomunica-

ções do IST, que detecta o aumento
da transpiração e da condutividade
da pele, assim como o aumento dos
batimentos cardíacos. "Este trabalho

já originou publicações conjuntas,
tanto em conferências científicas
como de comunicação de ciência",
conta Leonel Alegre, antigo investi-

gador em química que, cansado de
saber muito sobre uma única coisa,
decidiu dedicar-se aos vários temas
da comunicação de ciência.

Mas nem os detectores de menti-
ras nem os especialistas da análise
das expressões faciais são infalíveis.

Já a ervilha é uma excelente detec-
tora de princesas. Que o diga a

rainha que não queria casar o

seu único herdeiro com uma
rapariga qualquer e acabou

por provocar uma terrível noi-
te de insónias à jovem princesa,

apesar de a cama ter 20 colchões e

20 cobertores. Com o teste de uma
ervilha tão especial como esta mos-

tra-se a importância do tacto e da
sensibilidade.

E as princesas, como sabemos,
são sempre muito sensíveis, como
a Gata Borralheira com os seus de-
licados pés dignos de sapatinhos
de cristal. Será que conseguimos
ajudar o príncipe a identificar o
verdadeiro sapato de cristal? E se

a Gata Borralheira deve ir bem cal-

çada para o baile, mais bem vesti-
da terá de ir, ela e as duas irmãs.
Uma delas é oito vezes mais gorda
do que a Gata Borralheira, a outra
oito vezes mais magra, e aqui entra
um desafio de matemática.

Que quantidade de tecido será
necessária para vestir a Gata Bor-
ralheira e as duas irmãs? Conside-
rou-se importante, explica Leonel
Alegre, incluir a matemática, rela-
cionando área e volume, em jogos
dispostos numa mesa em forma de

abóbora, ou nos manequins que
ilustram esta história, à espera de
serem vestidos com pequenos qua-
drados de tecido.

Já bem vestida e arranjada, a Ga-
ta Borralheira poderia saltar para
outra história, a da Branca de Neve,
e perguntar então: "Espelho meu,
espelho meu, haverá no mundo al-

guém mais belo do que eu?" Neste
módulo dedicado à simetria do ros-

to, a ideia é descobrir o que é mais
belo: se o seu rosto ao natural, se a

construção de duas faces simétricas.
Se o resultado o desagradar e

deixar triste, há que referir que
as emoções também influenciam
quem está à nossa volta. Se rir, os
outros riem consigo. Se bocejar,
verá que o bocejo é contagioso. O
Porto Interactive Center, ligado à
Universidade do Porto, propõe aqui
um jogo para identificar emoções
humanas, como o que está a desen-
volver para ajudar crianças autistas

(com dificuldades de relacionamen-
to) a reconhecer e identificar emo-
ções nos outros.

Durante a visita à casa da Branca
de Neve, vemos como todos somos

diferentes, uns grandes, outros pe-
quenos e cada um com a sua cor
de pele. Ninguém é branco como
a neve, excepto a protagonista do

conto, pois todos temos uma pe-
le mais escura do que ela. No seu



trabalho, o artista plástico Pierre
David criou uma paleta de cores
de pele, com fotografias de várias

pessoas, e agora cada um de nós

pode ir lá comparar-se.
Embora estas histórias intem-

porais pertençam ao imaginário
colectivo mundial, a nova leitura
proposta utiliza as lentes da ciência

para aproximar crianças e adultos
de alguns conceitos científicos, pro-
curando surpreender. Esteja assim

preparado para quando passar por
um dos anões da Branca de Neve,
é que o Atchim pode fazer jus ao
seu nome...

Ironicamente, o
lobo não veria o
vermelho da capa da

Capuchinho, porque
na realidade não

consegue distinguir
esta cor

Ver vídeo em' www.publico.pt






