
Cientistas trocam o laboratório
por miúdos no Palácio de Belém

Os Escritores em Belém regressam em Janeiro, mas antes há Cientistas no Palácio

Depois dos escritores - que voltam
em Janeiro -, Belém vai pôr alguns dos
cérebros mais geniais do país a conversar
com estudantes do ensino secundário
sobre sustentabilidade
Presidência da República
Leonete Botelho
Luísa é personagem de banda dese-
nhada. Elvira quer fazer computado-
res em folhas de papel. António de-

senha mapas do cérebro. Alexandre
é um eterno adolescente curioso e

genial. Carlota descobre as relações

entre a música e a matemática. Ma-
ria e Manuel descobrem moléculas e

células que ajudam a curar pessoas.
Pedro pega nos comportamentos
dos outros e põe tudo em gráficos
coloridos. São oito dos mais concei-
tuados cientistas portugueses e têm
encontro marcado com jovens do
secundário ao longo das próximas
semanas no Palácio de Belém.

Depois do sucesso dos Escritores
no Palácio, a Presidência da Repú-
blica vai pôr os cientistas a trocar
laboratórios por miúdos ali mesmo,



num dos centros políticos do país,
com vista para o Tejo. "O Presidente

quer valorizar o papel da ciência no
desenvolvimento do país e o papel
dos cientistas, e ao mesmo tempo
quer dinamizar este lado pedagógi-
co da Presidência", justifica Isabel

Alçada, a assessora do chefe de Es-
tado para a Educação.

Todas as escolas secundárias, pú-
blicas ou privadas, são convidadas
a inscrever-se, e mesmo que não
tenham a oportunidade de parti-
cipar nesta experiência, vão poder
beneficiar dela. Sim, porque desta
vez os encontros vão ser gravados
em vídeo e distribuídos a quem os

pedir, mas também colocados num
mini-site na página da Presidência.

"É uma iniciativa efémera, mas
desta forma vamos tentar que tenha

alguma sustentabilidade e se estiver
online será um recurso que os alu-
nos interessados vão encontrar nas
suas pesquisas, mesmo que não es-

tejam à procura dele em especial",
diz Isabel Alçada. A ideia é que os
cientistas disponibilizem também os

powerpoint ou outros recursos que
utilizem. "Se a escola não vai ao Pa-

lácio, o Palácio vai à escola", resume
Paulo Magalhães, responsável pela
comunicação em Belém.

O tema central destes encontros
é o papel da ciência na sustentabi-
lidade do planeta - "uma ideia do

professor Sobrinho Simões com
a intenção de que este tema pos-
sa ser abordado nas várias áreas
científicas, para que se veja como
cada domínio tem um contributo
para ajudar a tornar a Terra mais
sustentável e desta forma garantir
o futuro da humanidade", explica
Isabel Alçada.

As áreas científicas abrangidas
são muitas: a biologia e a bioquími-
ca (Sobrinho Simões e Maria Manuel
Mota), as neurociências (António
Damásio), a sociologia do ambien-
te (Luísa Schmidt), as ciências dos
materiais (Elvira Fortunato), a mate-
mática (Carlota Simões), a sociologia
política (Pedro Magalhães) e a física
(Alexandre Quintanilha).

"Na área do ambiente, é muito
evidente qual é o contributo da ciên-

cia para a sustentabilidade, mas na
área da sociologia política, também
é muito importante notar como a
análise das tendências permite estu-
dar os comportamentos dos grupos
e fazer uma perspectivação a médio
e a longo prazo, para perceber para
onde é que estamos a caminhar em
termos sociais", sublinha Alçada.

E as neurociências, como entram
no jogo da sustentabilidade? Isabel

Alçada vai ouvir António Damásio
com muita atenção, mas como pro-
fessora e escritora destaca o facto
de hoje se saber que o cérebro hu-
mano não estava formatado para
a leitura e que foi necessária uma
adaptação de outras capacidades
para a invenção da escrita e o salto

qualitativo das sociedades depois
dessa aquisição.

"É muito interessante ver o que as

neurociências têm feito nesta área
da leitura e da aprendizagem, por-
que nós nascemos sem competência

para aprender a ler. A humanidade
inventou a escrita muito tarde na
sua história e isso reflecte-se na nos-
sa configuração neurológica, porque
quando nascemos estamos prepa-
rados para falar e compreender o
discurso oral e comunicar com os
outros seres humanos", explica.

Mas para a leitura não. "O que fa-

zemos em casa, no jardim de infân-

cia e na escola tem muita influência
na formatação do cérebro para a lei-

tura, é um processo longo e difícil.
Hoje os cientistas dizem que são
células que estavam previstas para
a visão, para a captação de sinais vi-

suais, que são recicladas para com-
preender o código da escrita, que
não é nada óbvio", sublinha.

Tal como os Escritores no Palácio,
também o programa dos Cientistas
vai associar os encontros com uma
visita ao Museu da Presidência e ao
Palácio de Belém, o que constitui
também uma "aula" de cidadania
e aproximação à política. E Marce-
lo Rebelo de Sousa estará presente
sempre que a agenda o permita.

"Os alunos que já cá vieram têm
demonstrado uma enorme curiosi-
dade pelo palácio e a sua história, e

sobretudo pelo Presidente, que tem
uma grande capacidade de comuni-

cação", sublinha Isabel Alçada. Há

que "aproveitar essa capacidade do
Presidente para o bem comum, para
valorizar a leitura e o conhecimen-
to", acrescenta Paulo Magalhães.

Falta dizer que o programa Cien-
tistas no Palácio não tem custos
acrescidos para o Estado - a cola-

boração dos cientistas é graciosa.
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Os protagonistas e o calendário

24/10: Sobrinho Simões
Fundou o Instituto de Patologia
e Imunologia Molecular da
Universidade do Porto

30/10: António Damásio
Dirige o Brain and Creativity
Institute (Califórnia do Sul)

7/11: Luísa Schmidt
Dirige o Observatório de
Ambiente e Sociedade

14/11: Elvira Fortunado
Dirige o Í3N e coordena o

programa Ciência Viva no
Laboratório

21/11: Carlota Simões
Investigou as relações entre a

música e a matemática

28/11: Maria Manuel Mota
Lidera o laboratório do Instituto
de Medicina Molecular

5/12: Pedro Magalhães
Coordena o grupo do ICS-UL
"Social and Political Atitudes:
Resilience and Change"

12/12: Alexandre Quintanilha
Doutorado em Física Teórica, é
deputado e preside à Comissão
de Educação e Ciência


