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O que é a Sala da Alice?*  

Gabriela Fasolo Pivaro 

A chamada “Sala da Alice” faz parte da exposição “Cor da Luz: o código das cores”, atualmente situada no 

Museu de Ciências da UNICAMP. Trata-se de uma sala fechada, situada no fim do percurso da parte da Cor da 

exposição, em que diversas ilustrações baseadas da obra de Lewis Carroll estão desenhadas nas paredes.  

Além dos desenhos, também há diferentes objetos coloridos pendurados no centro da sala, com a intensão 

de mostrar aos visitantes que as sensações de cores que vemos nesses objetos e desenhos dependem da 

iluminação a que estão sujeitos. Para evidenciar tal fato, a sala dispõe de três cores de lâmpadas: vermelho, 

verde e azul; que podem ser alternadas tanto manualmente quanto automaticamente.  

A explicação para a mudança aparente de cor é que tudo que vemos é luz, seja de uma fonte direta ou 

refletida. Os objetos, por absorverem determinados comprimentos de onda, refletem aqueles que não são 

absorvidos. Esses refletidos nos dão a sensação de cor, e vale aqui destacar que a cor preta é a sensação de 

ausência de luz refletida. Como estamos acostumados com a luz branca que vem do sol, tendemos a achar 

que toda fonte de luz é branca e, com isso, que as cores dos objetos são características intrínsecas – não se 

alteram.  

Cada ilustração na parede na verdade é a sobreposição de três desenhos distintos, pintados com cores 

diferentes – ciano, magenta e amarelo. Desse modo, quando acendemos apenas uma lâmpada, dois desenhos 

somem, e apenas um deles nos fica aparente. Por exemplo, ao acendermos apenas a luz azul, os desenhos em 

ciano e magenta refletem essa luz e, como o ambiente já está iluminado com essa cor, não conseguimos 
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enxergar os desenhos, pois o ambiente todo está azul e não os distinguimos. Apenas veremos os desenhos em 

amarelo, pois esses absorvem a luz e não emitem nada, nos dando a sensação de cor preta e, assim, nos 

fazendo ver seus contornos.  

Essa sensação de ser enganado pelas cores e luzes é extremamente atrativa aos visitantes, pois é algo que 

quebra expectativas do senso comum. É comum ouvir expressões como “nossa”, “que bruxaria é essa”, “que 

legal” entre os que passam pela sala, justamente por ser algo que não está presente no dia-a-dia da maioria 

das pessoas. Podemos dizer que essa sala é tão popular que acaba sendo o carro-chefe da exposição, sendo a 

parte em que os visitantes comumente costumam citar como sendo a melhor e mais interessante.  

* Esse texto é uma colaboração entre o projeto do PIBID e o projeto de Mestrado de 

Gabriela Fasolo Pivaro, bolsista CAPES 

 


