
G1 faz 'esquenta' do Pint of Science e conta o que esperar do festival que leva a
ciência para o bar
Evento começa nesta segunda-feira (12), em 22 cidades brasileiras. Con�ra a programação completa.
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Pint of Science propõe discutir ciência em bares e restaurantes (Foto: Sérgio Oliveira/EPTV)

O Pint of Science começa nesta segunda-feira (15) em bares de 22 cidades brasileiras e, como “esquenta”, o G1 promoveu

em São Carlos (SP) uma roda de conversa com pesquisadores e divulgadores envolvidos no festival dedicado à

popularização da ciência.

No bate-papo, temas como o papel do governo na pesquisa nacional e a pseudociência se misturaram a tópicos como
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medo, preconceito e democracia, tudo entre um gole e outro. Con�ra nos vídeos e nos trechos abaixo os melhores

momentos da conversa e, no �m da reportagem, os links com a programação completa no país.

Informação

Coordenadora nacional do Pint of Science, a pesquisadora Natalia Pasternak explicou que um dos objetivos do evento,

realizado pela terceira vez no país, é criar um novo costume.

“O brasileiro precisa saber que ciência é importante e a melhor maneira de fazer
isso é trazer a ciência para um local descontraído, divertido, com cerveja na mão,

com alegria, um lugar onde o brasileiro já gosta de ir naturalmente. Vai lá para
conversar de futebol, para falar de política, então agora vamos começar um

novo hábito: a gente vai para o boteco para falar de ciência”, disse.

“A questão da desinformação é um ponto crítico porque interesse tem, pesquisas mostram que o brasileiro tem interesse

em ciência e tecnologia”, argumentou João Henrique Rafael Júnior, coordenador de mídias digitais do festival, apontando

que até pouco tempo atrás a visão da academia ainda estava muito voltada para si própria. “A divulgação cientí�ca acabava

reverberando o próprio ambiente, não chegava até a sociedade”.

Denise Casatti levanta causas para o desconhecimento da ciência
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O que faz um cientista?

Outros propósitos são criar uma rede em prol da comunicação cientí�ca e mostrar que há um percurso por trás de cada

nova tecnologia, com direito a dúvidas, tropeços e recomeços. Uma verdadeira montanha-russa, nas palavras da

pesquisadora Kalinka Catelo Branco, professora do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da

Universidade de São Paulo (USP) e convidada do evento em São Carlos. Veja abaixo a explicação que ela e Natalia dão

para esse caminho e o trabalho do cientista.

Natália Pasternak e Kalinka Castelo Branco comentam o que um cientista faz

“Fazer as pessoas compreenderem melhor como a ciência funciona, porque o que a mídia tradicional costuma trazer em

termos de ciência é o resultado, o �m do processo. Ninguém conta o caminho da descoberta, e isso é tão bonito! Porque é

no caminho da descoberta que você tem uma jornada de herói, você primeiro precisa se deparar com o desa�o, há

momentos em que você pensa em desistir”, a�rmou a jornalista Denise Casatti, responsável pela assessoria de imprensa

do festival e coordenadora do evento em São Carlos.

Medo da ciência
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Medo da ciência

Sem a compreensão do sistema, Natalia entende que o caminho �ca aberto para o medo. “Quando você não conhece o

processo, como a Denise falou, de como aquilo é feito, e apresentam só o produto �nal, então você descon�a. Mas como

isso é feito? Será que vai me fazer mal, que é perigoso? Será que estão me enganando?”, pontuou.

Natalia Pasternak e Kalinka Castelo Branco falam das di�culdades em fazer ciência

Nesse cenário de desconhecimento, eles julgam que �ca difícil compreender a importância das pesquisas para o futuro do

país, impedir cortes ou cobrar mais investimentos do governo. Con�ra acima a visão do grupo sobre �nanciamento.

Pseudociência

Também ganha espaço a chamada "pseudociência", como apontou Juan Azevedo, responsável pelo Pint of Science nas

cidades paulistas.
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Grupo comenta a pseudociência

“Um festival como o Pint mostra para a população que o cientista é um cara normal e que é legal, que toma cerveja e está

disponível para conversar, então você vai diminuindo essa distância e essas teorias conspiratórias que dão medo na

sociedade, porque, se ele está muito longe, �ca amedrontador mesmo, é uma �gura quase mitológica”, defendeu Natalia.

São Carlos foi a 1ª cidade da América Latina a realizar o Pint of Science (Foto: Reginaldo dos Santos/EPTV)

Autismo, atração sexual, corrupção, consciência...

Para concretizar esses objetivos, a organização programou rodas de conversa sobre os mais diferentes temas.

Em Campinas, por exemplo, haverá bate-papos sobre transhumanismo e impressão de órgãos, biodiversidade, ritalina,

superbactérias e mudança climática.

http://posbrazil.wixsite.com/posbrazil/campina17


Eduardo Vidal fala do Pint of Science em Ribeirão Preto

Já em Ribeirão Preto, estão previstas conversas sobre histórias em quadrinhos, depressão, corrupção e consciência,

entre outros temas, como comenta Eduardo Vidal, coordenador do evento na cidade, no vídeo acima.

Preconceito

Em Araraquara, as rodas terão representantes de institutos da região para que os moradores conheçam a ciência que é

feita ao seu redor.

“Muitas vezes há aquela impressão de que o cientista legal é o que está em
Londres, que está nos Estados Unidos, é o que está em um grande centro como

São Paulo, mas há ciência de muito boa qualidade no interior também”, a�rmou
a coordenadora do Pint na cidade, Cintia Milagre, professora do Instituto de

Química da Universidade Estadual Paulista (Unesp).

Pesquisadores comentam a visão que se tem da ciência nacional

“Em Araraquara, nós temos excelentes cientistas, assim como em São Carlos, em Ribeirão, e as pessoas precisam saber
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que aquela pessoa que está do seu lado na �la do supermercado, na �la do almoço, é um cientista. Ele não é uma pessoa

louca, destrambelhada, maluca, e você pode ter a oportunidade de conversar com ele, de tirar dúvidas”, acrescentou.

Veja a programação das cidades do Estado de São Paulo:

Con�ra a programação de outras cidades do país:

Quer saber mais notícias da região? Acesse o G1 São Carlos e Araraquara.
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Pint of Science estreia na América Latina com debates em São Carlos
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