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Marcas das Ciências e das
Técnicas pelas ruas de Lisboa
Sabe a causa porque os hospitais mais antigos ficavam nas encostas sobre o Tejo ou porque o
Intendente se chama assim? Por acaso, já alguma vez saboreou os nomes dados a largos e pátios
lisboetas ligados às artes e ofícios, como ao industrialismo setecentista?
Como as modificações nas actividades humanas, provindas das
ciências, impõem um recorte nas
cidades, num cruzamento mútuo
– com influências, condicionamentos e determinações –, o dinamismo
urbano dá visibilidade ao dinamismo científico e técnico/tecnológico.
Realidade que muito pode ser aproveitada como elemento formativo,
ao serviço de uma comunidade mais
consequente, pois favorece a percepção de quanto eles intervêm na consolidação da cultura. Assim sendo, a
leitura desta configuração, complexa e difusa, da visão à compreensão,
tem um impacto muito mais amplo
do que é suposto comummente, pois
implica uma vertente gnosiológica
e epistemológica a favorecer uma
consciência mais articulada entre o
saber e a urbe.
Nas metrópoles, as pessoas têm cada
vez menos uma relação próxima com
a envolvente quotidiana urbana: da
avenida à estátua por onde passam;
do vestígio da ponte romana ao
saber-fazer tradicional. Isso empobrece a vida e contribui para sensações de desagregação e insegurança.
Como efeito, a sensação de solidão
à ida para o trabalho ou no passeio
semanal também pode resultar disto
tudo. Conjuntura agravada, quando se está perante o desconhecido,
ou seja fora da terra. Mas que será
modificada, caso se saiba qual era
o processo usado pelo padeiro com
nome recordado nesta travessa ou
a cientista pioneira que ali viveu e
passou a topónimo, como a justificação para o memorial ao navegador

mais adiante, ou para o laboratório
imponente de tecnologias de ponta,
ao virar da outra esquina.
Paralelamente, num contexto de globalização e porque a modernidade
transformou os interesses e exigências, quando viajarmos, vamos querer ver coisas fora dos clichés rotos
por tanto uso no mesmo tipo de
cartaz. A expectativa será, sim, de
conhecer realidades diferentes e de
aproveitar para ver aquilo que não
está na Internet ou aquilo que ela faz
antever pelo desejo. Que ninguém
duvide, a importância das ciências
e técnicas/tecnologias na modernidade torna-as presença muito fortes
no mundo actual, e isso vai ter que
fazer parte dos programas e roteiros turísticos. Como corresponderá a matéria que requer particular
investimento na formação interdisciplinar do sector, fundamental para
uma informação rigorosa e exigente.
Será importante, pois, que estes vectores facultem resultados interpretativos conducentes à definição de
ambientes culturais, para conseguir
circunscrever interferências definidoras entre lugar – património –
memória, e compreender melhor os
nichos humanos onde as ciências
e as técnicas/tecnologias coabitam
com a cidade.
Com base neste tipo de preocupações, o projecto Marcas das Ciências
e das Técnicas pelas ruas de Lisboa
teve início remoto há mais de dez
anos, no âmbito das disciplinas de
História das Ciências, Sociologia das
Ciências e Filosofia das Ciências, ministradas na Faculdade de Ciências
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da Universidade de Lisboa, e passou
seguidamente a um alargamento
e aprofundamento por um equipa interdisciplinar com cerca de 70
voluntários, entre consultores, colaboradores, participantes e webmasters. Dada a riqueza da temática
e como Lisboa provou que muito
pode ensinar científica e tecnicamente, o desejo de fazer intervir a
investigação na prática e em aplicações imediatas, tem vindo a desdobrar-se em diferentes produtos1, que
comportam, de momento:
Base de dados com fichas relativas
a objectos e a sujeitos, 1000 online2
e 1000 em elaboração, elaboradas
segundo estas características: categorias – ciências, técnicas, tecnologias, configurações (contextos e
impactos histórico-políticos, sócio-económicos e literários-culturais),
memórias e curiosidades; domínio
do conhecimento – 42 domínios disponíveis; tipo – toponímia, construído e estatuária; entidades e componentes a que estão ligados; acessibilidades para invisuais ou deficientes
motores; GPS). Com vista a garantir uma maior visibilidade, está em
curso o processo para a copiar, proximamente, como “enciclopédia” do
Sapo/Saber (http://marcasdasciencias.fc.ul.pt/pagina/inicio);
Criação da disciplina de Ciência e
Cidades, no contexto das disciplinas
de FCSE da Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa;
Núcleo de turismo científico e tecnológico (NTCT), sedeado na Junta
de Freguesia do Campo Grande;
objectivo imediato de contribuir
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com percursos, passeios e publicações para as Comemorações do
I Centenário da Universidade de
Lisboa, em 2011 (http://turismocientificotecnologico.wordpress.com);

Início da colecção Marcas das
Ciências e das Técnicas da Editora
Apenas Livros. No prelo: Ana
Luísa Janeira – Configurações de
Lisboa: Ciências, Técnicas, Saberes – I

Início > Fichas

Todos os sujeitos
Jacob Rodrigues Pereira

""t3FWJTÍP"-+

(Ref.: F.182)

– A Colina de Santana e do Rato ao
Chiado, II – Alcântara, Ajuda e Santa
Maria de Belém; Isabel Marcos – As
Marcas da Cultura Mundializada na
forma de Lisboa.
Como consequência e sem querer
ficar limitado por estas realidades,
mas desejando alargá-las3, o objectivo maior do projecto é preparar
pessoas para que outros vivam descobertas do género, misto de saber
e de prazer, e as aproveitem como
Turismo Científico e Tecnológico,
com gestos de cidadania.

Última actualização: 23:26, 25/11/2008

Domínio do conhecimento
$JÐODJBTEBFEVDBÎÍP

Cronologia

/BTDFVOPBOPEFFN1FOJDIFFGBMFDFVFN1BSJTFN5PSOPVTFNFNCSPEB3PZBM4PDJFUZPG-POEPO 
FN FUBNCÏNEB"DBEFNJBEF1BSJT1VCMJDPV0CTFSWBUJPOT4VS-FT4PVSE.VFUT FN&NGPJ
GVOEBEP FOUSFOØT FFNTVBNFNØSJB P*OTUJUVUP+BDPC3PESJHVFT1FSFJSB

Historial

0QBJDIBNBWBTF.BHBMIÍFT3PESJHVFT1FSFJSB OBUVSBMEF$IBDJN .BDFEPEF$BWBMFJSPT MPHPDPNBQFMJEPT
UJQJDBNFOUFQPSUVHVFTFT GBDUPRVFEFTGBWPSFDFBUFTFEFVNBPSJHFNFTQBOIPMB"NÍFDIBNBWBTF"CJHBJM
3JCFB 3PESJHVFT  QPTTJWFMNFOUF UBNCÏN EF EFTDFOEÐODJB KVEBJDB +BDPC OBTDFV FN 1FOJDIF  POEF FYJTUFN
SFGFSÐODJBT UPQPOÓNJDBT OB 1SBÎB 3PESJHVFT 1FSFJSB #BQUJ[BEP DPNP 'SBODJTDP "OUØOJP 3PESJHVFT  B DBNVøBHFNEFOPNFTDPOUPSOBSJBPTDBNJOIPTEBJORVJTJÎÍP PRVFFSBDPNVNOFTUBBMUVSB NBT OFNQPSJTTP 
BGBNÓMJBTFOUJVTFHVSBOÎB BQPOUPEFNVEBSTFQBSB#PSEÏVT POEFKÈIBWJBVNBDPNVOJEBEFKVEBJDBQPSUVHVFTB/FTUBDJEBEF EFEJDPVTFBPFTUVEPEBDPNVOJDBÎÍPDPNFQBSBTVSEPTNVEPT QPJTUJOIBVNDBSJOIP
FTQFDJBMQPSFMFT EBEPTFSFNEJTDSJNJOBEPTFWJTUPTDPNPMPVDPT"JOøVÐODJBFTQBOIPMBRVFSFDFCFVEFWFTF
BPJOUFSDÉNCJPEFTBCFSFTDPNPQBESF+VBO1BCMP#POFU RVFFMBCPSPVVNDØEJHPEFTJOBJTEFDPNVOJDBÎÍP
DPN TVSEPT F SFQSFTFOUPV VNB GPOUF QBSB PT TFVT NÏUPEPT &N #PSEÏVT  EFJYPV JOøVÐODJB OB UPQPOÓNJB 
FTQFDJöDBNFOUF OB 3VF 3PESJHVFT1FSFJSF  F FN 1BSJT  OP #PVMFWBSE 1FSFJSF F OVNB FTUBÎÍP EP .FUSP QFSUP
EPT$IBNQT&MZTÏFT03FJ-VÓT97SFDPOIFDFVP OPQBQFMEFQFEBHPHP EFJOWFTUJHBEPSFOBCFOFNFSÐODJB
TPDJBM BUSJCVJOEPMIFVNBQFOTÍPHFOFSPTBFWJUBMÓDJB&TUBGBNÓMJBUFWF FN'SBOÎB HSBOEFJOøVÐODJBFNWÈSJPT
EPNÓOJPT  EB QPMÓUJDB BP NVOEP EBT öOBOÎBT  QBTTBOEP QFMB DPOTUSVÎÍP EPT QSJNFJSPT DBNJOIPTEFGFSSP
'PSBN JHVBMNFOUF EPOPT GVOEBEPSFT EB 4PDJÏUÏ EV $SÏEJU  .PCJMJFS F  RVBOEP FTUB JOTUJUVJÎÍP FOUSPV FN
QSPDFTTPEFGBMÐODJB DPOUSJCVÓSBNDPNEJOIFJSPTQSØQSJPTQBSBBTVBSFTUBVSBÎÍP$PNJHVBMEJOBNJTNP GPSBN
EPOPTEB$PNQBHOJF(ÏOÏSBMF5SBOTBUMBOUJRVFo'SFODI-JOF GVOEBEBFN VNBEBTNBJTCFNBQFUSFDIBEBTFNBJTSÈQJEBTOBUSBWFTTJB'SBOÎB"NÏSJDB/PTöOBJTEPTÏD9*9 BGBNÓMJB1FSFJSFDPOWFSUFVTFBPDBUPMJDJTNP DPNPGPSNBEFOÍPTFSFNNBJTQFSUVSCBEPTQFMPTBOUJTFNJUBT1PSÞMUJNP FTUFFTUVEJPTPGPJTFQVMUBEP
OPDFNJUÏSJPIFCSBJDPEF-B7JMMFUUF FN1BSJT FEFQPJTUSBOTGFSJEPQBSBPEF.POUNBSUSF POEFSFQPVTB

(BMFSJBEFJNBHFN
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Topo voltar

NOTAS
1
A gestão dos produtos está entregue à
empresa PoisosSendas&Saberes, dinamizada
por Maria Mascarenhas.
2
Área coberta aproximadamente e já online:
Santa Apolónia a Pedrouços, entre o Tejo e a
cota do Jardim Amália.
3
Exemplo: levantamento de dados por um
grupo de alunos e professores da Escola
Secundária de Montemor-o-Novo, com vista
a dar início a um projecto intergeracional
sobre Marcas das Ciências e das Técnicas pelo
concelho de Montemor-o-Novo, que se espera poder vir a ter o apoio da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo e contar com
a colaboração da Universidade da Terceira
Idade, Arquivo Municipal e Escola Secundária locais (http://marcas-mon.blogspot.com).
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