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Pint of Science: conheça o projeto que aproxima cientistas do público em
conversas de bar, no DF
Pesquisadores falam sobre temas como febre amarela, criminalidade e inteligência arti�cial. Ideia é 'popularizar' produção acadêmica; evento
acontece em 21 países, simultaneamente.

Por Ana Luiza de Carvalho*, G1 DF
06/05/2018 09h35 · Atualizado 06/05/2018 09h43

G1 promove bate-papo sobre o Pint of Science (Foto: Marlon Tavoni/EPTV)

Falar sobre ciência com pesquisadores em meio a um copo de cerveja e petiscos de boteco. Essa é a proposta do Pint of

Science – algo como caneco de ciência, em tradução livre. O projeto, que chega à segunda edição em Brasília, espera reunir

mais de 1500 pessoas para conversar com pesquisadores em bares da capital.

A ideia de aproximar a população da produção cientí�ca, normalmente restrita à academia, reúne 21 países, incluindo o

Brasil. As atividades, este ano, estão marcadas para acontecer entre os dias 14 e 16 de maio, simultaneamente.

Os debates entre o público e os cientistas ocorrem de maneira informal. Não é preciso fazer inscrição ou pagar qualquer

taxa, basta comparecer no local e horário marcados. Eduardo Bessa, coordenador do Pint of Science Brasília, explica que o

objetivo é criar um ambiente convidativo.

"Queremos que a população se aproxime da ciência e se enxergue capaz de produzir conhecimento", diz ele. A intenção é

que as pessoas enxerguem os pesquisadores – e a ciência – como algo próximo.
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"Cientista é gente, come, faz tudo igual. E se ele faz todas essas coisas igual a
mim, será que eu posso fazer todas aquelas coisas igual a ele?"

Embora o público do Pint of Science seja formado principalmente por universitários, Bessa garante que todos são bem-

vindos. "Nosso interesse é que seja o mais eclético possível. Um dos bares escolhidos tem brinquedoteca, por exemplo,

para pegar as famílias com �lhos".

Biologia, a estrela da vez

Cientistas identi�caram o vírus na �oresta Zika enquanto faziam pesquisas sobre a febre amarela (Foto: BBC)

A organização do evento é formada por 21 cientistas. Eduardo Bessa é pesquisador de comportamento animal, outros são

de áreas como ciência da informação voltada à saúde e desenvolvimento de medicamentos a partir de veneno de
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escorpião, por exemplo.

Os organizadores são os responsáveis pela escolha dos palestrantes e acompanham a produção acadêmica da cidade

durante todo o ano. Mas a opinião do público também é levada em conta. Ao �nal de cada edição, os participantes

preenchem um questionário contando o que gostariam de conhecer.

Bessa conta que, há alguns anos, o público mostrava grande interesse por física quântica e física nuclear. Hoje, a estrela da

vez é outra: a biologia.

"A biologia tá em um momento de glória, com prestígio que a física já teve no
passado. Isso acontece em nível mundial."

Ciência política

No Distrito Federal, os temas voltados para a área de humanas, como ciência política, estão entre os preferidos. "No ano

passado tivemos poucos temas humanistas e houve uma demanda muito alta por isso", a�rma Bessa.

Na edição de 2018, uma das conversas será com Tereza Campello, ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

durante o governo da ex-presidente Dilma Rousse� e o diretor da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério da

Saúde, Wagner de Jesus Martins.

O bate-papo vai girar em torno dos critérios de desenvolvimento sustentável estabelecidos pela Organização das Nações

Unidas (ONU), e os caminhos para alcançá-los."É uma conversa de mão dupla", diz Bessa. Ao mesmo tempo em que tem

acesso à informação, o público pode fazer perguntas, questionar.

"Ouvir a resposta do pesquisador de volta abrevia essa distância entre os
interessados e o pesquisador."
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Parte da equipe do Pint of Science de Piracicaba (Foto: Divulgação)

Psicologia forense: combate à criminalidade
Os teóricos que participam do Pint of Science estudam vários temas, da febre amarela à impactos musculares do cross�t.

Na maioria das vezes, eles aplicam os estudos de forma prática, para medir os efeitos da pesquisa para a sociedade.

Um dos exemplos, é a atuação do grupo da psicóloga Tabata Gerk, que desde 2015 atende pessoas que cometeram

crimes. O acompanhamento é feito no Ministério Público do Guará, no Distrito Federal.

A psicologia forense conta com contribuições teóricas do direito, da sociologia e da antropologia. Tabata Gerk garante que

se trata de uma estratégia e�ciente para reduzir a criminalidade e trabalhar vários aspectos da vida de quem cometeu um

delito.

A promotoria do Ministério Público faz a �ltragem dos casos que irão passar pela equipe, como uma espécie de pena

alternativa à prisão para os crimes menos agressivos. A psicóloga a�rma que iniciativas como essa estão surgindo

lentamente no poder judiciário, mas já produzem efeito.

Ela conta que nem sempre é fácil explicar os métodos do grupo para a população. SegundoTabata, os pesquisadores

chegaram a ser hostilizados e ouviram comentários agressivos em alguns eventos. O Pint of Science é uma oportunidade

para um debate saudável, comemora.

“É um tema muito delicado e há a interpretação errônea de que ‘defendemos bandido’. Mas o que fazemos é prevenir e

tratar a violência", diz a pesquisadora.

É
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"É um mito que quem comete crime não quer receber tratamento. Muita gente
quer sim, mas não sabe como. E muitos deles não voltam a cometer crimes.” 

Pint of Science acontece pelo segundo ano em Brasília (Foto: Deborah Gris)

Robôs a serviço da população e do governo
Como no caso de Tabata Gerk, as pesquisas do estudante de ciência da computação Jader Sá sobre a criminalidade

também vêm sendo aplicadas na administração pública. Em 2016, Jader participou de um estudo sobre manchas criminais

nas regiões administrativas do DF.

O texto do estudante entrou para a lista de discussões propostas pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal

(Codeplan). O trabalho analisa a probabilidade de infrações em cada local, a partir de critérios como escolaridade.

O estudo conclui que, aparentemente, o nível de analfabetismo não interfere nos índices. O cenário de atividades

extracurriculares, porém, é bem diferente: quanto maior a frequência de um cidadão em cursos fora do ensino formal –

como idiomas ou informática, por exemplo –, menor a chance de se envolver em atividades criminosas.

Sá a�rma que o tratamento de dados é difícil. Para ele, é fundamental investir na área. "Os dados de crimes usados na

pesquisa nós coletamos com a Polícia Militar; já os dados sobre os moradores foi com a Codeplan", explica.
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"O governo não tem muito controle dos dados, não tem uma base central."

Outro objetivo do pesquisador é mostrar à população como a inteligência arti�cial está presente no dia-a-dia. "Os eventos

que fui até hoje são mais voltados para pesquisadores da área, e eu acho que isso é um problema. A ciência de dados é

muito usada em Net�ix, Facebook, então as pessoas são in�uenciadas por isso mas não tem noção do que realmente é",

a�rma.

As operações do mercado �nanceiro também fazem parte da rotina dos robôs: de acordo com Sá, cerca de 90% delas são

realizadas por máquinas. Para o cientista, a expansão da inteligência arti�cial deve ter consequências semelhantes as da

Revolução Industrial e transformar o mundo do de trabalho.

As pessoas vão demorar para se acostumar [à inteligência arti�cial] porque vão
fazer cada vez menos trabalho repetitivo e mais trabalho de criação."

A ciência no Brasil: desa�os e vitórias

Pesquisadores brasileiros conseguem parar avanço do Alzheimer em animais (Foto: Reprodução/TV Globo)

Nesta edição do Pint of Science Brasil 56 cidades vão participar das rodas de conversa com cientistas, muitas delas, �cam

no no interior do país. Mas, segundo Bessa, a qualidade das pesquisas desenvolvidas em cidades menores não deixa nada

a desejar em rigor cientí�co.

"Bragança Paulista, no norte do estado de São Paulo, é uma cidade que entrou agora. Eles também têm universidade e

estão buscando ciência", exempli�ca.
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Para Bessa, cientistas do Brasil enfrentam desa�os semelhantes no que diz respeito ao �nanciamento dos trabalhos. Ele

a�rma que, com a diminuição dos repasses governamentais para a pesquisa, um caminho para os pesquisadores tem sido

procurar empresas particulares que arquem com os custos dos experimentos.

O obstáculo para o �nanciamento privado é a exigência de contrapartida imediata. "Trabalhos que não produzem

conclusões práticas a curto prazo, chamados de pesquisa de base, acabam perdendo espaço nesse contexto", diz ele.

"Pensando em temas do Pint of Science, como psicologia forense. Se eu quero fazer um estudo pra saber se existe algum

tipo de modi�cação na química cerebral relacionada a um problema social, como eu posso vender isso, é rentável em que

sentido? ", exempli�ca Bessa.

"É menos provável que o investidor privado se interesse em uma pesquisa que
não consiga ser revertida em lucro muito rapidamente."

Eduardo Bessa a�rma que, muitas vezes, os cientistas acabam usando o próprio salário para seguir com as pesquisas.

Segundo ele, a pesquisa acadêmica já enfrentou situação semelhante no país, mas a queda vem após um período de

prestígio na última década.

"Acho que a gente vai conseguir contornar isso, cientista é criado pra ser criativo,
mas não sem um custo alto"

Para o pesquisador, o Brasil estava em um crescimento de prestígio internacional em produção de conhecimento. Por isso,

"é doloroso, cair a níveis que fazem parte de um passado distante". Eventos como o Pint Of Science, que aproximam a

população da produção acadêmica, seriam uma forma de mostrar a importância da ciência.

*Sob a supervisão de Maria Helena Martinho

Leia mais notícias sobre a região no G1 DF.
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