
E se o Lobo Mau
fòrdaltónico
Dez contos infantis serviram para criar
várias experiências científicas, na nova
exposição do Pavilhão do Conhecimento.
Ricardo Dias Felner já lá foi e descobriu que
outros seres vivos, para além dele próprio,
vêem o Capuchinho Vermelho... castanho.

Já sabíamos que um lobo a sério

não separece com oLoboMau: o

focinho é bem mais pequeno do que
o da personagem ficcionada e os

olhos grandes ("porque tens esses
olhos grandes?", perguntava o

Capuchinho Vermelho), afinal, não
são assim tão grandes. Mas há uma
outra revelação, para a qual pouca
gente estará preparada. Aqui vai:
o lobo mau via o capuchinho
acastanhado e não vermelho.

A intenção de desconstruir os
contos clássicos perpassa toda a
experiência de "Era uma Vez ...
Ciência", exposição que acaba
de inaugurar no Pavilhão do
Conhecimentoeestará aberta

atéAgostode2ol4
O mais importante, aqui, "não é a

lição moral mas a moral científica",

para usar a expressão de Bruno
Araújo-Gomes, responsável pelas
exposições. O espaço foi criado
com a lógica dospop up dos livros
infantis e cada módulo é dedicado

a uma história. Nos vários

equipamentos disponíveis,

as crianças podem explorar
fenómenos da física, da química,
da matemática, da geologia e da

biologia. A ideia é que tudo seja
muito tecnológico e experimental.
No módulo do Capuchinho
Vermelho, por exemplo, um ecrã,
com imagens em directo da

exposição, simula a visão
cromática de um lobo (se a pessoa
for daltónica, como o autor deste

texto, oefeito perde-5e...). Ao lado,
na ilha dos Três Porquinhos, a
miudagem éinstadaaconstruir
uma casa e a fazer um teste de

resistência, no final. A prova
consiste num sopro a sério expelido
pela boca de um lobo a brincar.

Já no caso do Pinóquio, há uma
marioneta em tamanho humano,

que o público deve tentar

manipular, usando as mãos cos

pés. A tarefa é mais complicada do

que se imagina. Mal se puxa o

primeiro cordão, percebe-se que os

movimentas do Pinóquio não

correspondem aos de quem o tenta

guiar: levanta-se um braço e o

boneco alça a perna. "É contra-
¦intuiti vo, a ideia é mesmo forçar a

que se reaprendam os gestos",

explica Inês Montai vão, da equipa
que concebeu o projecto.

Igualmentesurpreendente
é a casa de Alice no País das
Maravilhas. A instalaçãofoi
desenhada com um desní vel e um
quadriculado xadrez no chão, que
alteram profundamente a sensação
de tamanho. Duas pessoas com a
mesma altura surgem, assim, nos
ecrãs acoplados à estrutura, com
dimensões bem diversas,

consoanteestejam num canto ou
noutro da sala.

O acompanhamento da

exposição foi garantido por uma
comissão científica presidida por
Jorge Buescu, do Departamento de
Matemática da Faculdade de
Ciências da Universidade de
Lisboa. Houve igualmente especial
cuidado relativamente ao público
com necessidades especiais. Todos
os documentos de apoio estão
escritos em braileena zona da
floresta (onde se pode ouvir cada

um dos dez contos infantis, cada

um condensado pelo contador
Rodolfo Castro em apenas 1,5
minutos) há um ecrã com imagens
de um intérprete de língua gestual.

'Era uma vez... Ciência'
Pavilhão do Conhecimento. Adultos:

B€, crianças: s€, bilhete de
família: 17€ (dois adultose um
número ilimitado de filhos).
Acesso a todas as exposições.
Ter-SexlO.oo-18.00, Sáb, Dom
e feriados 11.00-19.00. «


