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De 2013 a 2016, o projeto Ciência, café e cultura trouxe o que há de mais 
primordial para que o CEFET-MG promova uma educação pública e de quali-
dade: integração entre os níveis de ensino (Educação Profissional Técnica de 
nível médio, graduação e pós-graduação); intercâmbio entre as atividades 
de ensino, pesquisa e extensão – tripé que sustenta a Instituição; e apro-
ximação com a comunidade externa, seja quando trouxe convidados para 
debater com nossos alunos, servidores e terceirizados, seja nas ocasiões em 
que extrapolou os muros da Instituição para ir ao encontro de diferentes 
atores sociais.

Ao longo desses quatro anos de Ciência, café e cultura, há de ressaltar não 
apenas a diversidade temática que se tornou marca registrada do projeto, 
mas o modo crítico e plural com que tais temas foram tratados, sempre 
propiciando a participação de todos, por vezes, com uso de dispositivos tec-
nológicos, como quando o público participante escolhia duas palavras rela-
cionadas à temática, em um tablet que circulava entre os presentes durante 
o debate, e fazia perguntas com base nessas palavras.

Dentre os dezessete eventos do projeto Ciência, café e cultura realizados 
nesse período, e que estão registrados nesta obra, vale destacar um, em es-
pecífico, que tratou do seguinte tema: Redução da maioridade penal: solução 
real ou faz de conta enganoso? realizado no Centro Cultural Lá da Favelinha, 
no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, por sua proposta ousada e as-
sertiva em levar alunos e professores à periferia para debater um tema tão 
caro aos nossos jovens, dando voz não só a especialistas, mas aos moradores 
do Aglomerado da Serra.

É em razão disso que, mesmo em períodos de restrição orçamentária, como 
o iniciado a partir de 2014, não podemos deixar de investir em projetos e 
ações do quilate do Ciência, café e cultura, de maneira a cumprirmos a 
missão de sempre manter o padrão de excelência que marca a trajetória 
centenária do CEFET-MG, ainda que seja preciso, em dados momentos, uma 
racionalização administrativa dos recursos orçamentários.
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Nesse sentido é que o apoio institucional ao projeto Ciência, café e cultura, 
por meio da Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário (DEDC) e da 
Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação (DPPG), seja a partir de fomento direto, 
ou por cessão de recursos humanos e infraestrutura, foi e é imprescindível, de 
modo que o projeto se estabeleça como política, constituindo-se, cada vez, mais 
como um espaço de diálogo, de troca e de livre manifestação do pensamento, 
sobretudo em tempos de cerceamento das ideias e da autonomia intelectual.

Com esse espírito é que parabenizo todos aqueles que são responsáveis pela 
organização do Ciência, café e cultura e espero que você, leitor, aprecie as 
narrativas que, nas páginas seguintes, contam parte da história desse proje-
to oportuno e necessário.

21/03/2013
A construção da polêmica pela mídia: crime e emoção
18/07/2013
Comunicação, linguagem e diferenças
22/08/2013
Redes sociais, manifestações e mudanças no Brasil
24/10/2013
Passaporte biológico, doping e competitividade
21/11/2013
Inovação, tecnologia e patentes

20/02/2014
Diversidade sexual e discriminação no contexto escolar: o que você tem a ver 
com isso? (demanda dos alunos)

24/04/2014
Câncer: fatores biopsicossociais do adoecimento
08/05/2014
Trabalho e relações humanas: como construir um ambiente de trabalho base-
ado no respeito e na valorização de todos os trabalhadores? (em comemoração 

ao Dia do Trabalho)
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14/05/2014
Astronomia, uma ciência tão intrigante e, ao mesmo tempo tão distante do 
contexto escolar – por quê?
21/08/2014
Cultura nerd
25/09/2014
Drogas (demanda dos alunos)

16/10/2014
Cultura e sustentabilidade
18/11/2014
Crimes cibernéticos (escolhido por votação)

29/09/2015
Ciência: quem faz? Onde? Como?
08/10/2015
Conflitos mundiais: quem é o verdadeiro vilão?
05/11/2015
Redução da maioridade penal: solução real ou faz de conta enganoso?
19/11/2015
Sistema de cotas raciais: reafirmação do racismo?

23/02/2016
Ciência, tecnologia e inovação: qual é o lugar do Brasil no contexto atual?
10/03/2016
Cultura maker: máquinas que produzem máquinas! Para onde a nova revolu-
ção digital pode nos levar?
12/05/2016
Política para quem precisa! Política para quem precisa de política!

Flávio Antônio dos Santos

Diretor-Geral CEFET-MG (2016/2019)
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Desde o início de nossa gestão na Direção Geral do Centro Federal de Educa-
ção Tecnológica de Minas Gerais, em outubro de 2011, estávamos em busca de 
projetos novos, diferenciados e de alguma forma, instigantes, para implantar no 
CEFET-MG. Sentíamos grande necessidade de atender ao anseio de uma comuni-
dade jovem e curiosa ao debate qualificado de temas importantes da atualidade.

Entretanto, a experiência nos mostrava um rastro de fracasso nas tentativas 
de realização de palestras e apresentações formais desses temas dentro do 
formato palestrante/auditório/audiência. Não tinham sido poucas as vezes 
em que organizadores de eventos passaram por situações que beiravam o 
vexatório ao verem palestrantes de relativa proeminência em determinada 
área se apresentando para auditórios vazios.

A pergunta que nos rondava era: como cativar essa audiência? Como prender 
a atenção do jovem estudante, já acostumado à nova dinâmica dos gadgets, 
à velocidade das buscas no Google e, em alguns casos, apenas satisfeitos 
com a leitura diagonal de páginas aleatórias espalhadas na internet?

A falta de respostas para essas perguntas parecia um paradoxo quando con-
frontada com a ansiedade da comunidade ao debate de importantes assun-
tos contemporâneos.

Foi dentro desse contexto que fomos procurados pela professora Cláudia 
França com sua proposta inovadora, fruto da sua tese de doutorado, apre-
sentada num formato desafiador: o projeto Ciência, café e cultura. Bas-
tou uma rápida descrição e o modelo largamente interativo nos pareceu 
apresentar a resposta perfeita para quebrar a formalidade dos debates e 
discussões. Era essa formalidade que acreditávamos ser a barreira para que 
as discussões pudessem fluir de maneira mais natural, atraindo a atenção e 
a participação da juventude do CEFET-MG.

Imediatamente garantimos total apoio à ideia por perceber que valeria a 
pena investir nesse novo formato, bem mais flexível e com forte componente 
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tecnológico, que instigava à participação da comunidade na construção do 
debate. No pacote ainda estava incluso amplo e variado menu de temas para 
lá de atuais, instigantes e socialmente relevantes.

Não se pode dizer que foi um caminho fácil partir da ideia e terminar na sua 
exitosa consolidação. Deixar o auditório, encontrar lugar adequado, montar 
equipe participativa, desenvolver um sistema computacional, definir temas, 
foram tarefas que por si só já valeram destaque.

E assim aconteceu. Durante quatro anos, vimos a nossa comunidade discutir 
temas desafiadores e polêmicos como as cotas raciais; a diversidade sexual; 
a redução da maioridade penal; o desenvolvimento de pesquisas sobre o 
câncer; Astronomia; crimes cibernéticos; cultura nerd; a produção científica 
no Brasil; cultura maker; passaporte biológico, doping e competitividade; os 
caminhos da inovação tecnológica e as patentes; as manifestações de junho 
de 2013, foram alguns dos temas que movimentaram o CEFET-MG nos anos 
de atividade do projeto.

Por trás de cada edição do Ciência, café e cultura, os bastidores foram res-
ponsáveis pela união de alunos bolsistas, professores e servidores do CEFET-MG 
para fazer acontecer esse projeto: seleção dos temas; a seleção do mapa de 
palavras-chave, relativas ao tema, que instigassem a plateia na elaboração de 
perguntas interessantes; o desenvolvimento de um software capaz de mos-
trar, de forma dinâmica, o mapa de palavras utilizadas; a busca por grupos 
de música ou performáticos para a apresentação cultural nos intervalos; a 
escolha dos debatedores; e a preparação do lanche, servido aos participantes.

Assim foram quatro anos explorando vários potenciais da Instituição, unindo 
pessoas de diversas áreas, trazendo temas socialmente relevantes para de-
bate no centro de uma roda para lá de animada e participativa.

Visto pelo olhar da gestão institucional, considero que o desafio assumi-
do rendeu frutos para além do esperado, seja pelo grande engajamento da 
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comunidade, seja pelas profícuas discussões de temáticas socialmente re-
levantes. Se houve um projeto social e de divulgação científica realmente 
de sucesso no período em que estive à frente da direção do CEFET-MG, esse 
projeto tem nome: Ciência, café e cultura e sobrenome: Cláudia França.

Márcio Basílio 

Diretor-Geral  CEFET-MG (2011/2015)



14

Sobre o projeto
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Ciência, café e cultura:
uma experiência inesquecível de diálogo entre ciência e sociedade 
no CEFET-MG

Para Duncan Dallas (1940-2014)

Maio de 2010, segundo semestre em curso do meu doutorado na Faculdade 
de Educação da UFMG, aceitei uma proposta, no mínimo desafiadora: sair de 
minha zona de conforto – pesquisar sobre processos de concepção de expo-
sições de ciência e tecnologia – para adentrar no mundo, naquele momento 
para a academia, ainda incipiente, dos cafés científicos.

Os cafés científicos são espaços fora do ambiente acadêmico que se configu-
ram como lugar de encontro da comunidade científica com a sociedade civil 
para se discutir sobre ciência.

Geralmente sou adepta da escrita de textos em terceira pessoa, mas a nar-
rativa aqui descrita exigirá o trânsito entre tempos verbais.

A pesquisa se iniciou com a busca na internet pelos termos café scientifique 
– francês, science café – inglês, e logo foi possível perceber que eu teria um 
longo caminho pela frente. Não havia publicações de referência, apenas sites 
sobre cafés científicos em diversos países do mundo.

A solução proposta pela minha orientadora, Profa. Dra. Silvania Nascimento, 
na época à frente da Diretoria de Divulgação Científica (DDC) da UFMG, seria 
a de desenvolver um projeto de café científico e, a partir dele, realizar a 
pesquisa. Assim nasceu o Barômetro – ciência, café e debate, implantado 
em 2011 pela DDC/Pró-Reitoria de Extensão da UFMG, que culminou na tese 
intitulada Cafés Científicos – Interações entre a comunidade científica e a 
sociedade civil em um espaço de comunicação pública da ciência.
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O projeto foi acolhido pelo Centro Cultural da UFMG que se encontrava, em 
2011, sob a coordenação da Profa. Dra. Sônia Queiroz, da Faculdade de Letras.

Do olhar aguçado dos coordenadores da Rádio 104,5 UFMG Educativa, Elias 
Santos e Cléber Pacífico, veio a proposta mais desafiadora: transformar o de-
bate em um programa de auditório com apresentações musicais, transmitido 
ao vivo na última quinta-feira de cada mês. Pesquisa e produção passaram 
a conviver lado a lado e fizeram com um programa de pós-graduação se 
delineasse na experiência acadêmica que transformaria minha vida como 
pessoa, pesquisadora e professora.

Os programas contaram com a presença de debatedores – representantes 
da comunidade científica e da sociedade civil, artistas, público presencial e 
virtual. Estudantes de graduação do curso de Comunicação faziam a apre-
sentação do programa e mediação dos debates, enquanto estudantes de En-
genharia e Computação compuseram a equipe técnica da emissora.

A cada programa, debates inusitados, temas polêmicos, audiência diversa e 
interativa, juntos e misturados, embalados por música boa produzida por ar-
tistas locais.  Nesse contexto, diálogos, trocas e interações eram submetidos 
à análise sob o viés metodológico e criterioso da pesquisa.

Assim se passaram os anos de 2011 e 2012, contabilizando dezesseis progra-
mas de rádio nos quais foram debatidos temas que tinham sempre a Ciência 
como referência – Ciência e samba, dengue, religião, sexualidade, inclusão 
social, hanseníase, dentre outros.

Em agosto de 2011 tive a oportunidade de trabalhar na UFMG com o pesquisa-
dor Gerald Peter Niccolai, do Laboratoire Interactions, Corpus, Apprentisage et 
Representations (ICAR), da École Normale Superieure (ENS), Université de Lyon, 
França. À frente de um projeto de café científico júnior – realizado em turmas 
de ensino médio da região de Lyon, sua presença marcou o início de uma par-
ceria internacional interinstitucional entre UFMG, CEFET-MG e a equipe do ICAR.
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Finalizado o doutorado, aventou-se a possibilidade de dar continuidade a 
esse trabalho, de forma a manter vínculos de pesquisa não somente com a 
UFMG, mas com instituições e grupos internacionais.

O desafio para implantação de um projeto de café científico no CEFET-MG 
consistiu em transformar um programa de rádio, e seu respectivo staff insti-
tucional, em um formato que se adequasse ao contexto diverso e ao mesmo 
tempo singular da instituição.

Desse processo de adaptação nasceu, no ano de 2013, o Ciência, café e cul-
tura. O projeto foi prontamente acolhido pela Diretoria Geral, sob a direção 
do Prof. Dr. Márcio Basílio, pela Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação, sob a 
direção do Prof. Dr. Flávio Cardeal. O plano de trabalho foi institucionalizado 
pela Coordenação Geral de Divulgação Científica e Tecnológica com apoio 
da servidora Sônia Miranda de Oliveira. O desenvolvimento de tecnologia se 
deu pelo Núcleo de Inovação Tecnológica, sob a coordenação do Prof. Nilton 
da Silva Maia.

O contexto diversificado e efervescente do CEFET-MG delineou novo formato 
para o projeto. Alunos de nível médio técnico, graduação e pós-graduação 
em constante compartilhamento de espaços, vivências e ideias. Professores 
atuantes nos diversos níveis acadêmicos. Servidores técnico-administrativos 
engajados em ações que vão além de seu fazer.

A constituição das equipes de trabalho do projeto teve essa característica da 
diversidade institucional, fato que fez com que os debates se configurassem 
como momentos únicos de participação, horizontalidade e desconstrução de 
práticas e procedimentos até então instituídos.

A biblioteca do Campus I, em 2013 e 2014, abriu suas portas uma vez por 
mês para receber debatedores, equipe técnica, alunos, servidores, pais, ami-
gos e pessoas da sociedade em geral. Grupos musicais formados nos corre-
dores e salas de aula da instituição tiveram espaço para se apresentarem. 
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Debatedores, especialistas nos temas debatidos, se aproximaram do público 
e tornaram o diálogo mais horizontal e menos intimidador.

Em 2015, as noites de debate passaram a acontecer no espaço do Grêmio e 
lá permaneceram até os últimos eventos no primeiro semestre de 2016. A in-
formalidade do Grêmio criou nova configuração entre debatedores e público 
e tornou o ambiente mais intimista.

Nos quatro anos de existência do projeto no CEFET-MG, alguns fatos foram 
marcantes e dignos de serem brevemente relatados. Em outubro de 2013 
recebemos a visita do criador dos cafés científicos, Duncan Dallas, vindo 
de Leeds, Reino Unido. Na altura de seus 73 anos, o inglês se surpreendeu 
com o ambiente multifacetado do Campus I do CEFET-MG, onde, nas áreas 
de circulação, era visível a mistura de idades e níveis escolares. Segundo ele, 
uma situação nunca vista antes, mas extremamente favorável para ações de 
popularização da Ciência como são os Cafés. Não me esqueço de sua reco-
mendação preciosa – cafés científicos podem se resumir em duas palavras 
– POP e UP – eles são para as pessoas e “falam” o que as elas querem saber! 
Tenho isso como lema para todo projeto que desenvolvi a partir daí!

Maio de 2014 foi marcado por dois episódios. O primeiro, um debate sobre 
trabalho e relações humanas, organizado para os trabalhadores terceiriza-
dos do CEFET-MG, trouxe para a biblioteca faxineiras, eletricistas, jardineiros, 
porteiros, técnicos de manutenção e os colocou no centro da discussão.

O segundo, foi a vez do CEFET-MG receber a equipe do ICAR da ENS, Université 
de Lyon. Foram 15 dias de trocas intensas para compartilhamento de meto-
dologias e treinamento dos bolsistas segundo os procedimentos franceses. 
Um debate com o tema Quem é o dono da água? foi organizado com duas 
turmas do 1º ano do nível médio técnico.

Outubro de 2015, o projeto rompeu os muros institucionais e se instalou no 
Centro Cultural Lá da Favelinha, Aglomerado da Serra, para discutir sobre 
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redução da maioridade penal. Alunos, debatedores, pais e comunidade esti-
veram presentes e a discussão aconteceu a céu aberto, em pleno pôr do sol.

Alguns eventos do projeto no CEFET-MG contaram com a participação de 
parceiros institucionais de diversos setores, coordenações e departamentos.

A identidade visual e elaboração de design gráfico da Secretaria de Comuni-
cação Visual garantiram um acervo iconográfico de alta qualidade estética.

A Secretaria de Política Estudantil contribuiu na concepção dos debates so-
bre diversidade sexual e drogas, com cuidado no compartilhamento de da-
dos, fatos e histórias por esse setor acolhidos e tratados.

O Serviço de Assistência à Saúde do Servidor (SIASS) indicou os rumos a se-
rem tomados, a abordagem biopsicossocial, para o debate sobre câncer. Era 
abril de 2014, mês da conscientização de diversos tipos de câncer.

Patentes, proteção intelectual e inovação tiveram a curadoria do Núcleo 
de Inovação Tecnológica na indicação de debatedores e apontamentos de 
aspectos legais relacionados ao assunto.

O tema Astronomia ficou por conta do Grupo de Estudos de Astronomia In-
tercampi – GEDAI/CEFET-MG, que instalou telescópios pelo campo de futebol 
do Campus I e promoveu uma noite na qual astrônomos amadores, pesqui-
sadores, alunos e público externo discutiram sobre essa área intrigante da 
Ciência e distante dos currículos do ensino fundamental e médio.

O acesso à internet pelo público participante foi garantido pela equipe do 
Serviço de Governança da Informação.

O cenário político brasileiro, principalmente do ano de 2013 até os dias de 
hoje, fez com que a academia cumprisse seu papel: se transformar no palco das 
ideias, dos posicionamentos, no calor dos acontecimentos. As manifestações 
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de rua de 2013, mobilizadas pelas redes sociais, assim como o processo de 
impeachment da presidente Dilma Rousseff exigiram que se abrisse espaço 
para a discussão entre diferentes representatividades e instâncias da sociedade.

O que as ruas reivindicavam?
Afinal, foi golpe?

A proliferação de laboratórios de prototipagem, do tipo Fab Lab (Fabrica-
tion Laboratory), e a tecnologia das impressoras 3D, reuniram em março de 
2016, no hall da cantina do Campus I, coletivos maker da cidade de Belo 
Horizonte, inventores, empreendedores e laboratórios da iniciativa privada 
como SENAI e FIEMG e um conjunto de diversas impressoras que ajudaram a 
fomentar questionamentos sobre cultura maker e inauguraram a 1ª Jornada 
CEFET-Maker.

Professores e servidores técnico-administrativos que integraram a equipe de 
trabalho foram um caso a parte, com atuação marcada pelo engajamento 
no projeto com competência, companheirismo e garra. Os bolsistas se trans-
formaram em uma espécie de antena das demandas de colegas ao dar voz e 
ouvidos aos problemas e anseios da adolescência e juventude, que prolifera-
vam nas salas de aula e corredores da instituição.

Demandas pessoais e institucionais fizeram com que o projeto chegasse ao 
fim no primeiro semestre de 2016. Era preciso incrementar o diálogo com 
a sociedade para além de seus espaços. Chegara o tempo de encarar a so-
ciedade de frente, conhecer de perto seus atores, seus problemas e suas 
questões.

Dois anos se passaram e, em 2018, a ideia de registrar em livro relatos e 
narrativas de alguns de seus participantes finalmente resultou no projeto do 
livro colaborativo Ciência, café e cultura, aprovado respectivamente pelo 
edital de Solicitação de Apoio da Fundação Cefetminas e edital de Extensão 
2018 da Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário.
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O livro teria que se configurar nos mesmos moldes do desenrolar do projeto 
na instituição – aberto, participativo, colaborativo, acolhedor, horizontal, em 
sintonia com as pessoas que dele participaram.

Desde o início, as redes sociais se constituíram como um dos principais canais 
de comunicação com o público. Revisitar a página do projeto no Facebook, 
relembrar histórias, que foram muitas, rever fotos, reviver cada momento 
fez com que a ideia de publicação emergisse no sentido de deixar registrado, 
assim como disse Duncan Dallas, para as pessoas, pelas pessoas.

Respeitável público, com imenso prazer e certeza do dever cumprido, com 
muita satisfação apresento-lhes o livro Ciência, café e cultura: narrativas 
e experiências de quem esteve lá.

 Cláudia Gomes França
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Organizadores
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Após a fracassada empreitada de 
ser a próxima ginasta Nadia Co-
maneci, estudei engenharia, arte 
e moda. O glamour do mundo da 
moda me levou a desenhar e fabri-
car sapatos para mulheres que de-
sejam andar sempre além. Da linha 
de produção fui parar nas salas de 
aula. Primeiro, como designer de 
calçados e, depois, como professo-
ra de Arte no CEFET-MG.

Os primeiros passos como pesquisadora foram nos museus de ciência e tec-
nologia, por meio dos quais tive as primeiras experiências na divulgação 
científica.

Tomar café com ciência e ótimo papo se constituiu o próximo desafio. De pes-
quisadora a produtora de programa de rádio, na 104,5 UFMG Educativa, com a 
melhor equipe técnica que alguém poderia imaginar. E assim foi uma das mais 
inesquecíveis vivências acadêmicas.

No retorno ao CEFET-MG, após o doutorado, nasceu o projeto Ciência, café 
e cultura. Do interesse pela Cultura Maker criei a 1ª Jornada CEFET Maker. 
Do ímpeto de compartilhar ciência com a sociedade, veio o projeto Sofia. A 
ciência, mais uma vez, fez sua parte – era necessário ir aonde o povo está. 
Levar ciência para as pessoas, nas ruas, nas calçadas, onde quer que elas 
estejam.

E esse tem sido, com muito prazer, meu caminho até aqui!

Cláudia Gomes França
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Milene Magalhães Pinto tem 39 
anos, mora em Belo Horizonte, é 
jornalista, professora, revisora na 
prática e editora de coração. Mãe do 
Gustavo e da Nina, corredora e amiga 
dos animais. Mestra em Educação 
Tecnológica pelo CEFET-MG, graduada 
em Comunicação Social pelo UNI-BH e 
graduanda em Letras pelo CEFET-MG. 
Gosta do mundo dos livros, pois lá, os 
malucos são reis e rainhas, a justiça 
acontece com maior frequência e as 
pessoas são livres. Atualmente, vive um romance com o mundo editorial, seu 
crush nessa área é a produção de paratextos. Para arejar suas ideias, anda com 
gente de bom coração e de ideias mirabolantes.

Rogério Barbosa da Silva é professor 
do Departamento de Linguagem 
e Tecnologia do CEFET-MG. Atua 
no campo dos estudos literários, 
estudos de edição e das relações 
entre poesia, arte e tecnologias 
digitais. Nessa instituição coordena 
o grupo de pesquisa Tecnopoéticas, 
no qual se abriga o projeto Poemps, 
de criação e georreferenciação de 
poesia. Ocasionalmente é poeta, 
mas compõe também o conselho 
editorial da Scriptum, dedicando-se à edição de poesia, literatura e filosofia.
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Yasmine Paula Evaristo tem 35 
anos, é graduada em Artes Plásticas 
pela Escola Guignard (UEMG) e gra-
duanda em Letras - Tecnologias da 
Edição (bacharelado) pelo CEFET-MG. 
Escreve, desenha, pinta e borda. 
É colunista de cinema, dos portais 
www.entrandonumafria.com.br e 
www.planoaberto.com.br. Vive em 
Belo Horizonte com sua mãe, seus 
filmes, seus livros e suas gatas.
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Apresentação dos colaboradores
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Bibliotecas são vistas como lugares austeros, espaços onde se trava uma 
luta pessoal e silenciosa no esforço de aquisição do conhecimento, o qual 
descansa, monumental, em volumes organizados em fileiras, soldados de um 
secular exército, tesouros descansando sob baús de couro e papel. Em quase 
todos os filmes em que instituições de ensino (geralmente estadunidenses) 
são mostradas, há sempre alguém a reprimir conversas e barulhos, como se 
o conhecimento só pudesse ser construído em profundo isolamento. Como 
esses são os filmes que a maioria das pessoas tem a chance de ver em seus 
televisores e aparelhos digitais, esta é a imagem que se torna consensual 
sobre bibliotecas: lugar de leitura em silêncio, de conhecimento individual-
mente trabalhado. É como se a biblioteca fosse um lugar em que se estuda a 
vida, mas no qual a vida, em toda sua energia e confusão, tivesse que andar 
na ponta dos pés, para não perturbar ninguém.

Mas aí é dia do Ciência, café e cultura na biblioteca do CEFET-MG. Geralmen-
te no Campus I, mas nem sempre. Vai ter gente conversando, animadamente, 
à espera do início do evento. Risos, agitos, cadeiras sendo ajeitadas, mesas 
aproximadas. Ao fundo, o lanche sendo arranjado: salgadinhos, refrigerantes, 
sucos e café, claro, porque essa energia toda precisa de combustível.

Começam as apresentações, mas o silêncio não volta a imperar. As pessoas 
convidadas falam ao microfone, para serem mais bem ouvidas, ao centro de 
uma roda, girando corpos e cadeiras, encarando os diferentes olhares que 
lhes sondam. Enquanto falam, um outro nível de interação está ocorrendo: 
tablets circulam entre as pessoas, levados pela equipe do projeto; palavras 
são virtualmente alinhadas, perguntas construídas. Uma tela gigante mos-
tra, em tempo real, as interações entre os diferentes tablets e a fala das 
pessoas convidadas. Os microfones também circulam. Algumas pessoas pre-
ferem expressar suas questões pela fala. As pessoas à frente da coordenação 
selecionam perguntas e comentários feitos on-line. Gente levanta o tempo 
todo para se servir do lanche, tecendo comentários e trocando impressões no 
caminho, testando perguntas antes de torná-las públicas.
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Pausa na conversa, porque até os temas mais sérios precisam compartilhar 
tempo com a alegria e a beleza. A música toma conta da biblioteca. Bandas 
de rock, instrumentos de corda, sopro e vozes. Cada dia é um estilo, cada 
noite uma experiência diferente. Às vezes a música e as canções comple-
mentam o tema. Às vezes, não. É como a vida lá fora: dinâmica e rica. Cada 
um, cada uma, faz as conexões possíveis, imagináveis, desejáveis. Porque é 
disso que se trata este evento: fazer conexões. Entre conhecimento e tecno-
logia. Entre experiências de vida. Entre pessoas.

Termina o evento daquele dia, daquela noite. As pessoas se retiram da biblio-
teca, bem alimentadas. Quase nunca sobram salgadinhos, nem refrigerantes, 
nem suco. Muito menos café. Mas o sustento partilhado é, também, de outro 
tipo. As pessoas saem incomodadas pelos depoimentos. Saem com seus ho-
rizontes expandidos pelas informações. Saem conversando, pensando. Saem 
da biblioteca para o mundo, saem com mais bagagem intelectual do que 
quando entraram. Não é este o papel das bibliotecas?

Quando o projeto Ciência, café e cultura começou no CEFET-MG, eu ocu-
pava a Diretoria de Educação Profissional e Tecnológica (DEPT). Muitas vezes 
os encontros aconteciam no mesmo dia das reuniões de conselho. Às vezes 
eu chegava atrasado, às vezes não conseguia ir. Porém, sentíamos todos 
vontade de estar lá, de participar. E se, pessoal e institucionalmente, alguma 
ajuda, algum apoio foi dado, sinto-me privilegiado. Pois tive a chance de ver 
algo novo nascendo, crescendo, dinamizando a vida escolar, o ambiente ins-
titucional. Algo que criou raízes, conectou os fios, firmou-se e expandiu-se.

Esse desafio foi proposto à instituição pela professora Cláudia França e sua 
equipe, composta por professores e servidores técnico-administrativos, alu-
nos e alunas. Equipe que enfrentou desafios dos mais diversos. O uso pro-
posto para o espaço da biblioteca causou estranhamento, e nem sempre 
se mostrava adequado para o que o evento propunha. O som falhava. As 
pessoas tinham dificuldade em mexer com os tablets. Problemas no trânsito 
da cidade geravam atrasos na chegada das pessoas convidadas; havia sem-
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pre a possibilidade de ausências de última hora. A equipe trabalhava com a 
velocidade e a coordenação das abelhas – antes, durante e depois do evento, 
podiam-se ver pessoas e coisas indo de um lado para o outro. A informação 
fluía, mas os fios precisavam ser estendidos. A música encantava, mas a ba-
teria tinha que ser montada – e, depois, desmontada. Tanta coisa para fazer. 
E esta era apenas a face visível do evento.

Nos bastidores, ao longo das semanas, muito trabalho. Pensar os temas, es-
colher e convidar as pessoas, estabelecer as estratégias de funcionamento 
do debate, promover e divulgar a presença e participação das pessoas. Após 
os eventos, avaliar o que funcionou e o que precisava ser melhorado. Tornar 
a escolha dos temas mais próxima da comunidade. Refletir, prática e teori-
camente, sobre os resultados, tanto em termos do que era discutido, quando 
do formato e das tecnologias utilizadas para viabilizar a discussão.

Ao longo dos anos, o evento mudou, melhorou, tornou-se mais comple-
xo, mas não perdeu o propósito inicial: subverter expectativas, não apenas 
quanto ao uso da biblioteca, mas da nossa relação com a ciência, com a 
tecnologia, com o ambiente escolar e a vivência intelectual. Propiciar às 
pessoas a chance de saber mais, de ter contato com temas e pessoas fora do 
seu cotidiano regular. Ampliar horizontes. E fazer isso de um jeito em que 
a arte, a ciência, a tecnologia e a sociabilidade fossem aspectos comuns e 
congruentes, colaborando para um fim comum. Não seria este o papel de 
uma instituição de educação tecnológica?

Muitos foram os encontros, variados os temas, diversas as experiências. Este 
livro busca resgatar e reinterpretar a história desse projeto, não apenas para 
registrar o que se pode lembrar, mas para permitir que a experiência se amplie, 
pela leitura, pela memória, pelo desafio de ir além do que foi feito até aqui.

Os textos que você irá ler são partes dessa experiência, relatos de pessoas 
que viveram esse processo a partir de perspectivas diferentes. Neles, vai um 
pouco das pessoas que viveram esse projeto. Gente que esteve na linha de 
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frente. Gente que esteve no centro da roda. Gente que esteve nas cadeiras, 
ouvindo, digitando, falando. Gente.

Este livro é um convite para que você venha com a gente. Sinta a alegria e 
a vibração daqueles dias e noites na biblioteca do CEFET-MG. Veja e ouça os 
convidados e convidadas. Tome café, partilhe o lanche. Ria, espante-se, in-
digne-se, saia do seu mundo cotidiano. Experimente e reelabore as conexões 
que foram propostas.

Conecte-se. E vá além.

James William Goodwin Junior

Diretor de Educação Profissional e Tecnológica CEFET-MG (2011/2015)
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Depoimentos
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Inocência

Transformo uma dor em tiro de olhares, onde pega!
Paisagem, meu mundo é uma viagem.
Deslumbre entre ares, aves que fazem rasante, no tic-tac do sol e da lua a 
fissura te deixa em transe.
Fazem poesia em um ar frio constante, sabendo que o cerco fecharia a todo 
instante.
É como se eu estivesse lá, favela! 
Vendo a natureza me abraçar, perante os delinquentes abri a mente.
Ser do ar, gela o calor de quem?
Concentre com o pensamento frio, sempre um passo à frente.
Segue insano, é outro plano, porque não sou vidente, infelizmente meus 
olhos veem perante o escuro. 
Me sinto só em meio às grades e muros lapidam ódio no meu mundo, pen-
duram pessoas no pescoço da pátria;
A vida de um menor “Vagabundo”
FaveBala é poesia, quando os cana chia é obscuro, pros menor às vezes essa 
é a saída.
Selva de pedra grita pelo consumo, se escuta as teorias do oculto que me 
cerca.
Estudo a livraria do mundo que me sequestra.
Da sabedoria cria um tempo só para ela dependendo da fissura não atura a 
venda é certa.
Inocência tirada pelo sistema da favela. 

Alex “Mc Taík” D’Morais

Centro Cultural Lá da Favelinha / Aglomerado da Serra

Redução da maioridade penal: solução real ou faz de conta enganoso? / Debatedor
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A Secretaria de Comunicação Social é a unidade organizacional responsável 
por supervisionar, coordenar e planejar as atividades de Comunicação Social 
do CEFET-MG. Essa definição, embora apropriada para um documento insti-
tucional, em nada reflete a dimensão do fazer comunicação em uma insti-
tuição federal de ensino, com as nuances e os pormenores possíveis.

À letra fria da lei, em toda sua sisudez, ponderação e austeridade, escapa 
o essencial: o dia a dia, o diálogo, o estar com o outro, o fazer presença. E 
é nisso, sobretudo, que consiste o fazer, de fato, Comunicação Social em 
uma Instituição como o CEFET-MG. É fazer interagir as comunidades interna 
(alunos, servidores, terceirizados) e externa (pais, futuros e ex-alunos, comu-
nidade, outros entes governamentais e não governamentais).

Dessa maneira, nada mais “quente” que participar e dar a conhecer mani-
festações científicas e culturais gestadas na própria academia e que vão ao 
encontro da sociedade, seja por meio do ensino, da pesquisa, da extensão, ou 
simultaneamente desse tripé fundamental. Exemplo maior disso foi quando 
a equipe da Comunicação Social do CEFET-MG pôde participar e repercutir os 
encontros do projeto Ciência, café e cultura, que, entre 2013 e 2016, ins-
tituíram-se como espaço de troca e de livre manifestação do pensamento, a 
partir dos dezessete encontros realizados em que se debateram temas caros 
aos nossos dias, entre os quais: doping, redes sociais digitais, discriminação, 
câncer, cultura nerd, drogas, sustentabilidade, conflitos mundiais, maiorida-
de penal, política brasileira, ciência feita atualmente.

Cada um dos encontros descritos neste livro foi para nós, da SECOM, não 
apenas um material noticioso, mas algo que, com orgulho, vivemos, senti-
mos e aprendemos.

André Luiz Silva

Luiz Eduardo Pacheco

Secretaria de Comunicação CEFET-MG
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Sobre o projeto Ciência, café e cultura

Projetos como este, Ciência, café e cultura, são fundamentais para o de-
senvolvimento dos assuntos pertinentes à sociedade, principalmente à nossa 
juventude. Debater a redução da maioridade penal, no topo do Aglomerado 
da Serra, foi uma experiência fantástica. Sair dos muros das universidades, 
das instituições de ensino e dos gabinetes dos governos e debater um assun-
to real, com a população que realmente será atingida por este assunto é uma 
construção concreta da realidade concreta, fundamental para a emancipa-
ção. Minha participação, como Diretor de Enfrentamento à Violência Contra 
a Juventude do Estado de Minas Gerais, foi tomada de surpresa por uma 
juventude forte, disposta e inclinada a conhecer a problemática em questão. 
Trouxeram para si a responsabilidade do debate, não conosco, mas sim, em 
sua comunidade.

A redução da maioridade penal, ainda hoje, nos é um difícil debate, ainda 
mais na atual conjuntura. Porém, não podemos nos esquecer de defender 
sempre a juventude e seu direito de ser livre, não podemos jamais nos es-
quecer da juventude e de seu direito de estudar, de organizar-se em luta e 
de defender os seus direitos. Sabemos para quem a conta pesa mais e, por 
isso, não só este dia de debate, mas por muitos e muitos dias debatemos e 
convencemos as pessoas de que a Redução não é a solução! até que tenha-
mos uma sociedade de plena consciência do local da juventude e de nossas 
crianças. Este local é o mundo livre, com muito mais escolas e muito, muito 
menos cadeias.

Antônio PC Veríssimo

Secretário Municipal de Juventude  da Prefeitura de Alfenas (2018-)

Redução da Maioridade Penal / Debatedor
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O primeiro debate do projeto Ciência, café e cultura aconteceu em 21 de 
março de 2013, e, certamente, o trabalho científico para produzi-lo começou 
bem antes disso. Considero a oportunidade de ingressar nesse projeto como 
a melhor boas-vindas que poderia me acontecer ao ser aprovado no con-
curso público do CEFET-MG. O meu début foi num debate de tema polêmico 
– drogas. Apesar de algumas pessoas menosprezarem o caráter científico 
do projeto, sempre contamos com especialistas entre os debatedores, mas 
sem excluir o conhecimento empírico de debatedores externos à academia. 
Todos os debates foram marcantes para mim, porém gostaria de citar alguns: 
Cultura e sustentabilidade com a participação do Alfredo de Souza Matos 
(catador de materiais recicláveis), que enriqueceu sobremaneira o debate, 
Crimes cibernéticos e os contrapontos das opiniões do Raphael Bastos (fun-
dador de Hackerspace), e César Matoso (delegado de Polícia Civil), Conflitos 
mundiais sob a ótica do Daniel Yussuf (muçulmano), Redução da maioridade 
penal realizado no Centro Cultural Lá da Favelinha, Aglomerado da Serra, 
Cultura maker com a participação ilustre da Heloísa Neves (disseminadora 
da cultura maker no Brasil). E, após dois anos envolvido no projeto Ciência, 
café e cultura, finalizei minha participação com um debate novamente de 
tema polêmico – política. Alguns debates tiveram o suporte de dispositivos 
tecnológicos para receber perguntas do público e traçar a interação entre 
palavras-chave, todavia, o principal mérito do projeto é a indissociabilidade 
entre a tríade ensino-pesquisa-extensão. Por fim, creio que a elaboração de 
um manual para detalhamento metodológico utilizado na concepção dos 
debates será o próximo passo a fim de possibilitar a replicação deste projeto 
em outras instituições de ensino.

Bernardo Falcão 

Servidor técnico-administrativo CEFET-MG
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Por dentro do CEFET-MG: percursos e possibilidades foi o painel em forma 
de café científico direcionado aos estudantes da Graduação do CEFET-MG, 
no primeiro semestre de 2016, e organizado pela professora/parceira/amiga 
Cláudia França. Na tentativa de romper com as tradicionais recepções que se 
transformam numa sucessão de aspectos burocráticos, com pouca concretu-
de aos/às ingressantes é que se buscou unir conteúdo e forma, instigando a 
reflexão sobre os horizontes possíveis no ensino superior público, gratuito e 
de qualidade, como o trabalho de pesquisa, os diálogos extensionistas com 
a sociedade, as políticas de permanência na instituição. O evento também 
contou com a contribuição dos professores Silvania Nascimento e Yurij Cas-
telfranchi, da UFMG, o que possibilitou o compartilhamento de experiências 
importantes sobre a participação ativa de estudantes na construção do co-
nhecimento.

Bráulio Silva Chaves 

Professor do Departamento de Ciências Sociais e Filosofia CEFET-MG
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Porque o Ciência, café e cultura do CEFET é fundamental!

Foi com grande alegria que participei de um dos encontros do Ciência, café 
e cultura do CEFET-MG. E a alegria existiu porque é um encontro olho no 
olho, pergunta e resposta, dúvidas jogadas para o ar, respondidas na hora 
e que levam os jovens a se questionarem sobre valores, num momento em 
que a cultura digital isola as pessoas, tornando-as muito mais egocêntricas.

Estamos em uma época em que as redes sociais se tornam um refúgio rela-
tivamente seguro. Cada vez mais nos comunicamos por celulares e disposi-
tivos móveis, em vez de fazê-lo pessoalmente.

Por que passamos tanto tempo enviando mensagens e, mesmo assim, nos 
sentimos tão isolados dos demais? A resposta está na falta de uma conversa 
cara a cara, e na quantidade de vezes que as abandonamos para desviar o 
olhar para o celular.

Estamos na era da digitalização, das interações sociais e parece que os jo-
vens não controlam as conversas que mantêm, não sabem se os seus inter-
locutores vão escutá-los ou temem o rumo que a conversa pode tomar. É 
uma geração que cresceu sem saber o que é uma conversa sem interrupções!

A conversa é o espaço que representa riscos. Parece que as pessoas prefe-
rem não correr riscos com o olho no olho, e optam por uma mensagem di-
gital no lugar de um diálogo espontâneo, no qual podemos estar presentes 
e vulneráveis.

A tecnologia atrai porque é a promessa de realizar três de nossos desejos, 
ou seja, sempre vamos ser ouvidos; podemos prestar atenção onde e quando 
desejarmos; e por último, que nunca ficaremos sós!

A volta à conversa pode ser estimulada com espaços maravilhosos de inte-
ração como o Ciência, café e cultura do CEFET-MG, que faz o mesmo que 
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fazemos, de modo mais devagar e criando lugares onde não entrem disposi-
tivos móveis, optando por mais e mais conversas.

Cada vez mais, fica claro que as ferramentas da era digital geram uma cultu-
ra de distração e dependência, uma subordinação irrefreável que acaba por 
restringir os horizontes das pessoas, em vez de ampliá-los.

Por tudo isto desejo que, cada vez mais, ocorram mais encontros em que as 
pessoas interajam, que a ideia plantada germine na cabeça da Cláudia, de 
criarmos um Cine Ciência, café e cultura, para que, do caos comunitário, 
saiam cabeças abertas, livres e racionais.

Que assim seja, Saravá “mi si fios“!

Carlos Alberto de Freitas

Política! Para quem precisa! Política para quem precisa de política! / Debatedor
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Em um determinado dia, após a aula de Infraestrutura de Transportes, fui 
procurado por alguns alunos do 2º ano do curso Técnico em Transportes e 
Trânsito, atualmente denominado Trânsito, para participar do debate Cultura 
e sustentabilidade. Pela conversa que tive com os alunos, esse convite foi 
motivado pelos assuntos tratados em aula, sobretudo, no que se refere à 
utilização de geossintéticos em obras viárias. Geossintéticos são materiais 
industrializados aplicados a diversos tipos de obras de engenharia geotécni-
ca com a finalidade de filtração, reforço, drenagem, impermeabilidade, den-
tre outras. Esses materiais são utilizados em obras ambientais em diversos 
países do mundo.

Após essa conversa com os estudantes, o convite foi formalizado pela pro-
fessora Cláudia França e o evento ocorreu no dia 16 de outubro de 2014, 
na biblioteca do Campus I do CEFET-MG. Nesse dia, tive a oportunidade de 
debater o assunto proposto com convidados externos, alunos, professores e 
demais presentes.

Esse encontro foi muito interessante, pois permitiu o debate fora da sala de 
aula em um formato descontraído e participativo, que contou com professo-
res e estudantes de diversos cursos e modalidades do CEFET-MG. Além disso, 
contou também com a presença de profissionais que puderam contribuir 
com suas experiências de trabalho para o engrandecimento da discussão em 
torno do tema. Projetos como o Ciência, café e cultura devem ser estimula-
dos e sempre praticados na instituição, pois oferecem grande oportunidade 
de integração e participação da comunidade acadêmica.

Chan Kou Wha

Professor do Departamento de Engenharia de Transportes CEFET-MG

Cultura e sustentabilidade / Debatedor
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Participar do Ciência, café e cultura foi uma grande oportunidade de 
aprendizado e de trocas. Antes mesmo de realizar a minha participação, 
eu havia participado como ouvinte e pude constatar que se tratava de um 
interessante meio de educação não formal. Na tentativa de constituir um 
espaço diferente daquele da sala de aula, o café científico acontecia na 
biblioteca do CEFET-MG. Os espectadores sentavam-se às mesas, onde eram 
servidos lanches durante os debates científicos. Porém, estes não se faziam 
espectadores no sentido passivo do termo, mas podiam interferir nos rumos 
dos debates, a partir de suas perguntas, enviadas via tablet e projetadas em 
uma tela, em que todos os demais presentes poderiam conferi-las. Algo mui-
to interessante era a nuvem semântica, em que era marcada a recorrência 
de termos utilizados nas perguntas feitas pelo público. Nas ocasiões em que 
participei no lugar de espectador, pude experimentar oportunidade diferente 
de aprendizado sobre ciências. Um dos principais pontos positivos, ao meu 
ver, é a tentativa de construção de um espaço mais descontraído para tratar 
de temas, muitas vezes, áridos.

Ao participar como convidado, pude vivenciar o outro lado. Na ocasião, o 
Café foi realizado na área externa, perto do complexo esportivo do Campus 
I, onde os estudantes se sentaram na grama e participaram de um debate 
sobre Astronomia. Fui convidado para apresentar o Galileu, que é uma con-
tação de história que realizo sobre o filósofo da renascença italiana, repre-
sentando o mesmo de forma teatral. Em diversas ocasiões eu havia feito essa 
apresentação, em ambientes externos e com público sentado ao chão, como 
acontecia naquele dia. O diferencial foi ter a oportunidade de debater com 
dois experientes astrônomos da comunidade científica mineira: Cristóvão 
Jacques e o lendário Bernardo Riedel. Para mim, isso representou uma das 
minhas principais experiências na pele de Galileu, um grande aprendizado.  
Também foi uma forma de reconhecimento do meu trabalho, uma vez que o 
público e os próprios astrônomos presentes declararam que haviam gostado 
da minha apresentação. Assim, o café científico me proporcionou, além da 
experiência educativa da ocasião, a potencialização do meu projeto para o 
futuro. A partir daí, decidi profissionalizá-lo ainda mais na dimensão artís-
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tica. Passei a tratar o Galileu não somente como instrumento de ensino de 
ciência, mas também a concebê-lo, cada vez mais, como obra de arte.

Cláudio Henrique Pessoa Brandão

Astronomia, uma ciência tão intrigante e ao mesmo tempo tão

distante do contexto escolar – por que? / Intervenção Cultural
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Quando a Profa. Cláudia França me convidou para participar de uma edição 
do Ciência, café e cultura fiquei intrigado. Confesso o susto tomado com 
o tema: Cultura Nerd. Como descrevia o cartaz de divulgação “qual é sua 
tribo? Geek, hardcore gamer, fanboy/fangirl, CDF, RPG, otome/otaku, cos-
play, Marvel nerd? Bazinga!”. Realmente, fiquei com a impressão de uma 
pegadinha, que estaria em um contexto de uma brincadeira. Dessas tribos, 
conhecia poucas e não participava de nenhuma. No dia 21 de agosto de 
2014, quando cheguei no saguão da biblioteca do Campus-I do CEFET-MG, 
perguntei à Cláudia como seria conversar com a Princesa Leia (Star Wars), o 
Neo (Matrix), alguns personagens (ocidentais e orientais) de jogos eletrôni-
cos, de ficção científica e outros que não imaginava quem eram. Encontrei 
nesse local um ambiente fora do comum. Literalmente, Nerd. Logo entendi 
que não seria um ambiente de exposição de teorias sobre jogos eletrônicos 
(fui convidado para falar sobre uma personagem de um jogo eletrônico – 
Tomb Raider –, Lara Croft), mas sim uma atividade de velocidade rápida, 
com a dinamicidade e inquietude daqueles que estão herdando o mundo. 
Lá encontrei um público que não eram só pessoas de uma outra geração. 
Eram igualmente personagens e participantes do evento. Ao falar de Lara, 
uma surpresa: a sua afinidade com as personagens que lá estavam, seres que 
se expressaram a favor de figuras femininas mais libertas, independentes e 
contra o machismo. Ou seja, nada alienadas sobre a condição da mulher em 
uma sociedade como a nossa. Carinho, vivacidade e curiosidade afloravam 
por todas as partes. Fui muito bem recebido por jovens ávidos em escutar 
assuntos relacionados a um aculturamento que eles não precisavam enten-
der (como os de minha geração tentam ou necessitam fazer). Eles elaboram 
e vivem tais aculturamentos! Aquele era o seu habitat. Ali estavam descon-
traídos. Ali, me descontraí, e conversamos sobre conhecimentos nerd sem 
endeusá-los ou menosprezá-los.

Cláudio Lúcio Mendes

Universidade Federal de Lavras 

Cultura Nerd / Debatedor 
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Ciência, café e cultura

Contextualização
O relato a seguir baseia-se na experiência vivida no Ciência, café e cultura, 
evento realizado pela Profa. Cláudia França e equipe, com apoio institucio-
nal da Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação – sob dois lados: o do colabo-
rador artístico e o do debatedor.

No papel de colaborador, foram realizadas apresentações artísticas musicais 
como DJ nas edições de outubro de 2013 – Passaporte biológico, doping e 
competitividade, novembro de 2013 – Inovação, tecnologia e patentes e fe-
vereiro de 2014 – Diversidade sexual e discriminação no contexto escolar. Em 
novembro de 2014 participei como debatedor do tema Crimes  cibernéticos.

Experiência
A experiência vivida no campo artístico como DJ foi bem interessante, prin-
cipalmente no âmbito de uma instituição de ensino tecnológico. A música, 
como elemento de entretenimento, possibilitou equilíbrio entre as rodadas 
de discussões e os momentos de reflexão. A participação como DJ propor-
cionou a realização de uma pesquisa musical mais direcionada aos temas e 
deu evidência ao trabalho artístico de mixagem (músicas sem interrupção) 
durante os intervalos, que permitiu executar, em poucos minutos, maior nú-
mero de músicas. Vale ressaltar que, em algumas exibições, o trabalho do 
DJ serviu também como tema sonoro para a apresentação de dançarinos do 
soul e funk music e peças de humor. A reação do público foi boa, que apro-
veitou os momentos musicais para reorganizar as ideias acerca do tema, se 
divertir e degustar um café.

Considerando a participação como debatedor, foi enriquecedora, 
especialmente pela relevância do tema para a sociedade contemporânea. 
Como especialista em Gestão da Segurança de Tecnologia da Informação 
e Analista de Tecnologia da Informação, a oportunidade de estimular a 
discussão de assuntos sobre segurança, liberdade e privacidade nas relações 
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pessoais e comerciais no mundo cibernético em uma instituição de ensino 
como o CEFET-MG foi muito importante, principalmente por entender que 
esse é um dos papéis das instituições tecnológicas. O público reagiu de forma 
positiva ao tema, se mostrando bastante interessado e discutindo situações 
reais que acontecem no âmbito de uma sociedade cada vez mais digital. O 
debate teve também a colaboração do delegado César Matoso, da Delegacia 
Especializada em Investigação de Crimes Cibernéticos e do Raphael Bastos, 
fundador do Área 31 Hackerspace, que enriqueceram ainda mais o evento e 
colaboraram para o aprendizado de todos. Dos assuntos e palavras chave que 
surgiram durante as discussões, destacaram-se: censura, o marco civil da 
internet, hacker, cracker, interação entre usuários, injúria, calúnia, assédio e 
crimes. O contato direto com o público foi fantástico, pois propiciou aplicar 
conhecimentos teóricos para discutir, analisar e ajudar a formar senso crítico 
relacionado à segurança da informação.

Do ponto de vista da organização, o evento se mostrou preparado e aco-
lhedor. Os organizadores e colaboradores tinham a orientação necessária 
para manter o funcionamento satisfatório do evento, mesmo em situações 
adversas. A apresentação e condução dos debates também foram destaque, 
cumprindo com a intenção de estimular a discussão a partir da interação.

Por fim, os recursos tecnológicos desenvolvidos pela equipe do Ciência, café 
e cultura, que proporcionaram a participação do público, gerando nuvens de 
tags e colaborando para a formação das questões, tiveram papel fundamen-
tal no envolvimento do público com o tema.

Clever de Oliveira Júnior

Servidor técnico-administrativo - Secretaria de Governança da Informação CEFET-MG

Crimes cibernéticos / Debatedor /  Intervenção Musical
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Café e cultura: para além da atividade burocrática, 
uma experiência acadêmica humanizadora

Ao ingressar na Coordenação de Artes, em 2014, após 23 anos como servi-
dora técnico administrativa do CEFET-MG, recebi o convite da Profa. Cláudia 
França para integrar a equipe do projeto Ciência, café e cultura. O convite 
adveio da minha experiência com os trâmites burocráticos da instituição, 
que poderia ser útil na organização dos eventos do projeto. Até aquele mo-
mento, eu pouco conhecia o projeto e, devido ao horário de realização dos 
eventos, sempre à noite, nunca havia participado.

As questões burocráticas relacionadas aos eventos, ainda que apresen-
tassem dificuldades processuais e requeressem logística bem elaborada, 
e cuja realização envolvia diversos setores da Instituição, não podem ser 
consideradas a parte mais complicada da realização dos eventos do café 
científico.

Buscando estar sempre conectada às questões atuais, a escolha dos temas, e 
a forma de abordagem dos mesmos, talvez tenha sido o maior desafio para a 
realização dos Cafés, uma vez que exigia atenção aos acontecimentos cien-
tíficos, sociais e políticos, tanto no âmbito acadêmico, quanto na sociedade 
brasileira e mundial, para que pudéssemos levar aos participantes assuntos 
do seu interesse, com respostas aos seus questionamentos, ou apenas fazê-
-los pensar por si mesmos.

Dentre os eventos realizados durante minha participação na equipe, dois 
foram muito significativos para mim na época, e suas questões ainda se 
mantêm atuais.

O primeiro aconteceu em fevereiro de 2014. O tema foi Diversidade sexual 
e discriminação no contexto escolar: o que você tem a ver com isso? Para o 
debate, foram convidados alunos do CEFET-MG, assumidamente homosse-
xuais, que compartilharam suas experiências relacionadas à família, escola 
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e sociedade; um membro do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de 
Minas Gerais (CELLOS-MG) e militante do Juntos! BH, que descreveu a luta e 
resistência dessa minoria tão assediada e agredida pela intolerância e pre-
conceito; e um professor da UFMG, especialista em temas ligados à juventu-
de, à formação de professores e organização escolar do ensino fundamental, 
ao gênero e escolarização, que trouxe ao evento informações acadêmico/
científicas para enriquecer o debate. A percepção da ignorância que ronda 
esse tema e o quanto a intolerância e preconceito existentes nessas alturas 
do século XXI permanecem me incomodando, estando à flor da pele nesse 
final de 2018...

Outro momento inesquecível aconteceu em novembro de 2015, quando ti-
vemos a honra de realizar um café científico, fora dos muros do CEFET-MG, 
no Centro Cultural Lá da Favelinha, no Aglomerado da Serra, cujo tema foi 
a Redução da maioridade penal: solução ou faz de conta enganoso. Para esse 
evento, foram convidados: um advogado criminal; o diretor de Enfrentamen-
to à Violência Contra a Juventude da Subsecretaria da Juventude de Minas 
Gerais, um jovem que, quando menor que teve passagens por centros de 
internação; um voluntário do Centro de Internação Provisória Dom Bosco; e 
um artista multimídia, morador e agente cultural do Aglomerado da Serra. O 
debate trouxe informações jurídicas e relatos pessoais, levando os presentes 
a refletir sobre nossa realidade social e sobre a desigualdade que divide nos-
so país e suas consequências sobre a violência juvenil.

Quando comecei a participar das reuniões para elaboração e organização 
do primeiro Café, percebi que um novo horizonte se descortinava à minha 
frente, pois fui tirada da rotina estritamente burocrática daqueles 23 anos 
de serviço, e levada para a dimensão acadêmica do CEFET-MG, para a fron-
teira da Ciência.

Não uma Ciência presente apenas nos livros ou em documentários, mas uma 
Ciência diária, presente na vida de cada um de nós, quase sempre de forma 
imperceptível. Não se trata mais de átomos, fórmulas químicas ou matemá-
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ticas, mas da percepção do mundo e, principalmente, do elemento humano 
como parte do que é ciência de fato.

Serei sempre grata pela oportunidade de ter sido membro da equipe do pro-
jeto Ciência, café e cultura do CEFET-MG!

Daphne Lorene Alves Ferreira Carvalho

Servidora técnica-administrativa aposentada CEFET-MG

Equipe Ciência, café e cultura
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Tive o primeiro contato com o projeto Ciência, café e cultura nas aulas de 
artes com a professora Cláudia em 2013. Lembro-me dela convidando a tur-
ma para participar da segunda edição do café científico e decidi ir. Na época 
estavam acontecendo as manifestações de 2013 e o tema daquela edição 
era redes sociais, manifestações e mudanças no Brasil – me apaixonei pelo 
projeto e fui participando com mais interesse e vontade de entender sobre 
as temáticas abordadas no Café.

Em abril de 2014, fui convidada pela Profa. Cláudia França para um estágio na 
Coordenação Geral de Atividades Culturais do CEFET-MG. Desde então, partici-
pei ativamente na organização dos eventos de âmbito cultural da instituição, 
entre eles, o café científico. No Ciência, café e cultura tive a oportunidade de 
trabalhar com uma equipe incrível, criativa e sempre unida, carinhosamente 
apelidada de Liga da Cafeína, pude entender mais sobre o processo de criação 
da nuvem semântica e conhecer de perto os desafios da divulgação científica.

Com o tempo, o projeto foi se renovando e expandindo olhares, meu tempo 
de estágio no Café tinha se encerrado e, mesmo assim, quis continuar con-
tribuindo, dessa vez como voluntária que ajudava a servir os lanches, fazen-
do a mediação com os tablets e microfones para o público e outras funções. 
Cada edição era um novo mundo se abrindo para mim, os feedbacks eram 
sempre positivos.

O café científico no CEFET-MG contribuiu muito para minha formação, seja 
ela acadêmica, profissional ou humana. Pude ter contato com a ciência de 
maneira horizontal, diferente do que é proposto em sala de aula, entendendo 
que ciência não se limita ao espaço acadêmico e, nem mesmo, pertence ex-
clusivamente a doutores. Com o projeto Ciência, café e cultura entendi que 
o fazer ciência acontece com prática e necessita ser, antes de tudo, acessível!

Deborah Cristina da Rocha

Estagiária na Coordenação Geral de Atividades Culturais CEFET-MG (2014/2015)

Equipe Ciência, café e cultura
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Porosidade e comunicação

Uns poderiam dizer que foi obra do acaso. Outros, da providência. Há quem 
diga maktub, palavra de origem árabe, que significa estava escrito. A força 
do destino. Os que não acreditam em nada disso apostarão, exclusivamente, 
no livre-arbítrio. O ímpeto da agência humana. Seja como for, o fato é que, 
naquela noite do dia 16 de outubro de 2014, adentrei a biblioteca do Campus 
I e estabeleci minha primeira experiência com o Ciência, café e cultura.

Vinha acompanhado por minha esposa, Cíntia, e, de repente, uma poderosa 
visão se descortinou: pessoas de dentro e de fora da academia, reunidas, em 
diálogo livre e horizontal. Nem o ambiente consagrado de uma biblioteca 
resistiu ao clima descontraído daquela tertúlia. O tema em pauta era um dos 
mais urgentes: as relações entre cultura e sustentabilidade. Não corriam res-
postas prontas, nem duvidosas fórmulas mágicas para os problemas levanta-
dos, mas sim um esforço comum de pensar quem éramos, o que estávamos 
fazendo e como poderíamos melhorar.

Havia eu ingressado no CEFET-MG em agosto. Portanto, era um recém-che-
gado. E, naquela noite, senti receber uma saudação de boas-vindas, não só 
àquele encontro, como também à instituição, que ali interagia, de forma de-
mocrática, com a sociedade civil. Não bastasse isso, as deliciosas guloseimas 
servidas na ocasião, até hoje atiçam minha memória gustativa...

Resultado: a partir daquele dia quis cooperar de forma mais efetiva com o 
projeto. Mergulhei no desafio. De ponta. Cláudia França não se fez de rogada: 
foi logo apresentando recursos, pessoas, funções, alicerce teórico e modus 
operandi da fábrica de ideias. Não faltavam trabalho nem oportunidade de 
contribuir. Quando dei por mim, estava integrado à equipe – maravilhosa, 
por sinal – com a mão na massa para outras tantas fermentações.

A partir daí, muitos foram os problemas selecionados e debatidos coleti-
vamente: crimes cibernéticos, conflitos mundiais, cultura maker... Variados, 
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os locais de realização do evento: espaço do Grêmio, Centro Cultural Lá da 
Favelinha... Diversas, as parcerias: com profissionais de diferentes áreas, com 
estudantes, com instituições, comunidades, diretorias, secretarias, departa-
mentos... Numerosas, as atividades: pesquisas, leituras, logística do lanche, 
dispositivos tecnológicos, reuniões, postagens, exposições, exibição de filme, 
apresentações musicais... Quanto a mim, procurava colaborar com a con-
cepção, com a divulgação, às vezes até assumindo o papel de mediador/
moderador, e com o que mais surgisse ou demandava a equipe.

Tal roteiro já estava escrito? A providência interveio? A aleatoriedade de-
terminou o devir? A consciência do livre-arbítrio mostrou-se decisiva? Não 
sei. Gosto de pensar que múltiplos fatores convergiram para que eu pudesse 
participar dessa jornada, uma das mais significativas de minha trajetória, 
como profissional e como ser humano. A perspectiva das relações entre arte, 
ciência e saberes nunca mais seria a mesma. Em vez de compartimentos, 
“porosidade e comunicação” (Drummond)...

Por tudo isso, fica registrada aqui minha gratidão a cada um/a de vocês que 
propiciou a existência do Ciência, café e cultura.

Denilson de Cássio Silva

Professor do Departamento de Geografia e História CEFET-MG

Equipe Ciência, café e cultura / Mediador 
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Convidado pela Profa. Dra. Cláudia França, tive imenso prazer em participar 
do evento, que teve como aquecimento uma apresentação do documentário 
Print the Legend, que havia sido premiado no festival SXSW em 2014, mos-
trando o nascimento daquele que se tornaria o equipamento símbolo do 
movimento maker: a impressora 3D. A etapa seguinte foi a apresentação de 
impressoras 3D em ação. Finalmente, passamos para o debate.

A ideia era colocar em contato direto, sem filtro, representantes do ecossis-
tema da cultura maker: acadêmicos, especialistas, heavy users, fornecedores, 
estudantes e o público em geral. Neste cenário, fui incumbido de levar a ex-
periência de uma empresa de comércio varejista especialista em bricolagem, 
do it yourself (faça você mesmo), ou simplesmente DIY.

O formato do debate, permitindo grande proximidade e abertura entre os 
participantes, tornou a conversa fluida e produtiva, sem o tradicional distan-
ciamento entre público e debatedor. Não havia uma hierarquia de conheci-
mento, mas sim, forte complementaridade entre os participantes, o que é a 
base do próprio movimento maker: você é convidado a trazer o seu métier de 
domínio, que é complementado pelo expertise de cada um dos participantes, 
tornando a experiência mais rica do que a simples soma das partes.

A própria diferença de domínio entre os participantes – debatedores e pú-
blico – provocou ruptura com o pensamento linear e levou a reflexões mais 
profundas, enriquecidas pela curiosidade dos participantes.

Como tema de fundo, discutimos, por exemplo, como o movimento maker 
pode configurar novas relações entre a academia, o setor produtivo e a pres-
tação de serviço, pelo seu caráter impulsionador do empreendedorismo. Tra-
ta-se de um tema que continua atual e que faz parte das nossas reflexões 
corporativas, haja vista o desenvolvimento do conceito Bricolab pela Leroy 
Merlin Brasil e da TechShop na França.

Eduardo Ribeiro Gomes

Diretor Regional da Leroy Merlin

Cultura maker / Debatedor
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Jornadas de junho de 2013: 
diversidade de ideias e atualidade do debate

Em agosto de 2013, o Ciência, café e cultura teve como tema Redes sociais, 
manifestações e mudanças no Brasil. Na oportunidade, a mesa foi composta 
pela Profa. Dra. Joana Ziller, da UFMG, por Awa Maia e Marcos Antunes, do 
movimento BH nas ruas, pelo Sargento da Polícia Militar de Minas Gerais, 
Patrick Medeiros, por Leonardo Zenha, que era doutorando em Políticas Pú-
blicas na UFRJ, e por mim, também doutoranda em Ciência Política na UFMG.

A discussão trilhava as jornadas de junho de 2013, que ocuparam as ruas e o 
debate público com pautas variadas, mas focadas nos principais problemas 
do Brasil, como a corrupção, a saúde e a educação. O poder público se vol-
tava para a realização dos eventos futebolísticos com mais empenho do que 
o destinado aos problemas que se arrastavam no país por anos. Um clima de 
insatisfação tomou conta de variados setores da sociedade levando muitos 
grupos às ruas em diversos protestos, que tiveram como novidade a sua or-
ganização prioritariamente via redes sociais on-line.

A mesa, seguindo a urgência da temática das manifestações no debate público, 
trouxe como pauta os protestos e, com diferentes opiniões, enriqueceu a discussão 
e proporcionou uma perspectiva mais ampla de análise dos acontecimentos e um 
momento democrático de exposição de ideias. Interessante observar que, a despeito 
de haver opiniões divergentes, em última instância, os participantes se convergiam 
na incerteza das implicações que essas manifestações poderiam trazer a posteriori. 
A relevância dessa discussão pode ser observada nos acontecimentos mais recentes 
da política brasileira, quando o olhar lançado sobre as jornadas de junho, e para 
outros movimentos que se seguiram, contribui para compreendermos o clima de 
desconfiança e insatisfação dos cidadãos com as instituições políticas brasileiras.

Érica Anita Baptista

Jornalista e Doutora em Ciência Política pela UFMG.

Pós-doutoranda no Grupo de Pesquisa em Mídia e Esfera Pública (EME/UFMG).

Pesquisadora no Grupo Opinião Pública, com sede na mesma instituição. 
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Em um mundo que vive momentos de constantes e rápidas mudanças, 
os parâmetros de tempo, distância e produtividade tomaram novas pers-
pectivas. Nos encontramos num difícil processo de aceleração cronoló-
gica que nos distancia de importantes fatores de amadurecimento nos 
âmbitos pessoais e de sociedade. Um desenvolvimento que objetivava 
tecnologias facilitadoras, em algum momento, ganhou nova perspectiva, 
descomplicando e agilizando, não para melhorar a qualidade de vida das 
pessoas, mas sim, para que mais ações e afazeres se encaixem no mesmo 
período.

Sem dúvidas esse novo cenário resultou em notório impacto nas ações da 
sociedade e, consequentemente, nas relações interpessoais. As pessoas 
desenvolvem cada vez mais seus dotes tecnológicos e se afastam de suas 
propriedades de ser humano e relações pessoais. Escrever um e-mail é 
mais fácil do que conversar presencialmente.

Outra real consequência é o acúmulo de tarefas diárias que afasta a 
população dos importantes momentos de lazer, família, amigos e do ócio 
criativo. Conversar com embasamento, refletir e criar tornou-se privilé-
gio de poucos. A maior parte da sociedade está presa num vicioso pro-
cesso diário de copiar, fazer, reproduzir e entregar.

Desafiando essa situação contemporânea, o projeto Ciência, café e cultura 
proporcionou relevantes momentos de aprendizado, discussão e a possibilida-
de de diversos especialistas compartilharem experiências acadêmicas e práti-
cas num confortável e agradável bate-papo de via dupla.

Indubitavelmente, o projeto merece urgente destaque e divulgação 
para que seu exemplo possa ser copiado e adaptado para outras insti-
tuições de ensino de todo o Brasil, pois conscientizasobre importância 
das reflexões abertas, desprovidas de preconceitos e respeitando todas 
as linhas de pensamento e formações, sejam elas acadêmicas ou em-
píricas.
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Sem dúvida essa será uma grande contribuição para a construção de 
conhecimento e para a sociedade como um todo.

Felipe Martins

Nadador da Equipe Profissional do Minas Tênis Clube até 2016

Passaporte digital, doping e competitividade / Debatedor
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Entrei no Ciência, café e cultura, em 2013, com a esperança de divulgar a 
ciência criando um espaço acolhedor que não fosse intimidante para aqueles 
que não faziam parte do corpo discente e docente. Com o tempo, percebi que 
o Café vai muito além disso. O projeto visa também quebrar essa visão hie-
rárquica da ciência e provar que o conhecimento é concedido bilateralmente, 
como quando fizemos uma edição especial sobre o dia dos trabalhadores com 
os funcionários da limpeza e almoxarifado do CEFET-MG. Ali pude sentir, a 
partir do engajamento da plateia, como é possível transformar o espaço de 
forma que as pessoas se sintam confortáveis para debater e trocar conhe-
cimento. Não só é importante atrair e incentivar o público a debater como 
também é necessário mostrar que em qualquer lugar pode-se discutir sobre 
ciência e cultura. Isso foi provado no evento sobre Astronomia que fizemos 
a céu aberto, no gramado do CEFET-MG. Nesse dia pedimos as pessoas para 
levarem suas toalhas, assim sentariam no gramado e comemorariam o Dia da 
Toalha. Isso fez-me perceber como já tínhamos conquistado um público fiel 
e participativo, disposto a discutir os vários temas que apresentamos. O pú-
blico quer sentir que tem voz. Todo início de debate eu percebia certa timidez 
das pessoas em relação ao microfone, entretanto, quando o primeiro apare-
cia, muitos desistiam de perguntar anonimamente pelo tablet e solicitavam 
o microfone. Dessa forma, vejo que o Ciência, café e cultura surgiu para 
provar que a ciência não tem e não deve ser propriedade de uma minoria, 
nem restrita a espaços acadêmicos. Sendo assim, posicionar os debatedores 
em roda, no mesmo nível do público, pode ser um pouco desconfortável para 
esses que não estão acostumados com essa quebra na hierarquia, porém, ao 
mesmo tempo pode ser libertador para o espectador concedendo-lhe mais 
proximidade e conforto para perguntar e debater o tema.

Gabriel Vítor Martins da Silva

Bolsista BIC JR FAPEMIG DPPG (2013/2014)

Ex-aluno do Curso Técnico em Estradas CEFET-MG
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Poder participar do projeto Ciência, café e cultura, com certeza, é uma 
experiência que abre os horizontes de quem se envolve.

A participação como voluntária e, posteriormente, como bolsista, me mostrou 
sua importância e trouxe reflexões importantes à sociedade, além de tratar 
de assuntos muitas vezes desconhecidos ou pouco difundidos, como foi o 
caso das patentes. O evento sempre teve como principal ponto a horizonta-
lidade de seus debates. Ninguém era melhor do que ninguém e a ideia era 
de que todos crescessem e aprendessem com o que estava sendo discutido. 
Isso foi o que fez me apaixonar pelo projeto desde o início. A edição do café 
científico que mais me marcou, em todo o tempo em que tive a oportunidade 
de participar e trabalhar no projeto, foi o que fizemos no Centro Cultural Lá 
da Favelinha. Esse foi o debate que mais abriu meus olhos para outras rea-
lidades e me mostrou muito sobre a questão de privilégios e oportunidades. 
Uma das coisas que levarei de ensinamento comigo sempre, e que veio desse 
projeto, é que a Ciência só é vista como um monstro quando elevada acima 
dos interessados, como algo inatingível, mas que quando debatida de forma 
simples, ela se torna tão clara como uma correnteza límpida. 

Gabriella Lorena Costa Correia 

Bolsista BIC JR FAPEMIG DPPG (2015/2016)

Aluna do Curso Técnico Estradas Transporte e Trânsito CEFET-MG 
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I had been observing and developing Scientific Cafés in Lyon, France, for 
many years. I find this type of outreach very interesting as it allow s the 
general public to not to interact with experts to talk about science and 
its place important societal issues, but also to discuss these issues among 
themselves in a relaxed atmosphere. The interplay between that private 
space, at the table with some friends in a bar, coexists with a formalized pubic 
space discussion of the challenges of our times and the place of science in 
choosing a way forward. Indeed, my own developments centered on modify 
the format to make those private space ideas available to the public space 
discussion, something that can be hard to manage in a situation where non-
experts can hesitate to speak up.

I first visited Minas Gerais in 2011 and had the opportunity to observe some 
very intelligent and motivated students participating in a café organized by 
Ronan Daré Tocafundo at IFMG in Congonhas. On the same occasion, I was 
also excited to see the very innovative new café format, the Barômetro 
which was being developed by Silvania Nascimento’s group at the UFMG, 
notably in collaboration with her doctoral student, a young design professor 
from CEFET-MG, Claudia França. Barômetro smoothly blended expert debate, 
electronically mediated public participation, and music to make for a very rich 
and aesthetically pleasing 90-minute radio show.

In 2014, I returned with two colleagues to train a group of students, mostly 
17 and 18 year-olds, drawn from the UFMG and from CEFET. In the space of 
five days, these young people learned our French debate format and then 
immediately applied the training in two sharply contrasted environments: on 
one hand, a mixed class elementary school group in a community at Taquaril 
district, Belo Horizonte, and on the other hand, to groups of high-performing 
high-school students studying at CEFET. I was extremely impressed by the poise 
and facility of our trainees.

I also was pleased to see that Claudia was leading a regular Scientific Café 
series at CEFET, which built on the Barômetro experience but with further at-
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tention paid to atmospherics – the debate took place in an outdoor green spa-
ce, decorated with paper stars hanging in the trees and including a visit from 
Galileo Galilei. The audience also participated in some star-watching, through 
a wide variety of telescopes.

These different experiences and observations in Minas Gerais lead me to 
conclude that careful attention to aesthetics can greatly enhance science 
outreach, and furthermore that my colleagues in the region, together with 
their most motivated students, are consistently delivering innovative practices 
to the field of science outreach.

 

Tenho observado e desenvolvido cafés científicos em Lyon, França, por mui-
tos anos. Considero esse tipo de divulgação científica muito interessante, 
pois permite que o público em geral, não somente interaja com especialistas 
para falar sobre ciência e suas importantes questões sociais, mas também, 
que a discussão aconteça entre eles em uma atmosfera descontraída. A inte-
ração entre espaço privado, uma mesa e alguns amigos em um bar, coexiste 
com o espaço público de discussão acerca dos desafios do nosso tempo e o 
lugar da Ciência na escolha de caminhos futuros. De fato, meu processo de 
desenvolvimento se centrou em alterar o formato ao fazer com que as ideias 
que emergem no espaço privado sejam disponibilizadas para o espaço de 
discussão – público, algo que pode ser difícil de administrar em situações 
nas quais os não especialistas hesitem em se manifestar.

Estive pela primeira vez em Minas Gerais em agosto de 2011, e tive a opor-
tunidade de observar alunos inteligentes e motivados participarem de um 
Café organizado pelo Prof. Ronan Daré Tocafundo no IFMG de Congonhas. 
Na mesma ocasião, eu estava animado para conhecer um projeto inovador, o 
Barômetro – Ciência, Café e Debate, que foi desenvolvido pela Profa. Silvania 
Nascimento à frente da Diretoria de Divulgação Científica da UFMG, nota-
velmente com a colaboração de sua orientanda de doutorado, professora de 
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artes do CEFET-MG, Cláudia França. Barômetro reuniu o debate com espe-
cialistas, mediação eletrônica com a participação do público e música para 
criar um ambiente rico e esteticamente agradável em um programa de rádio 
transmitido ao vivo durante 90 minutos.

No ano de 2014, retornei com mais duas colegas para treinamento de um 
grupo de alunos, entre 17 e 18 anos, bolsistas de iniciação científica do 
CEFET-MG. Em um período de cinco dias, esses jovens foram treinados segundo 
o modelo francês de debate e, em seguida, o aplicaram em dois ambientes 
contrastantes: uma escola pública do bairro Taquaril, Belo Horizonte, e turmas 
de nível médio técnico do CEFET-MG. Fiquei impressionado com o equilíbrio e 
a facilidade dos nossos trainees.

Também tive o prazer de constatar que Cláudia estava à frente de um projeto 
de café científico no CEFET-MG, que nasceu da experiência no Barômetro, 
mas com atenção aos contextos – o debate aconteceu em espaço aberto, 
decorado com estrelas de papel – rosáceas – penduradas em árvores e com 
direito à presença de Galileu Galilei. O público foi convidado a observar o céu 
por meio de uma variedade de telescópios.

As diferentes experiências em Minas Gerais me levaram a concluir, com es-
pecial atenção, que a estética tem papel relevante na divulgação científica e 
mais ainda, que meus colegas brasileiros, juntos aos seus alunos, estão de-
senvolvendo práticas inovadoras para o campo da popularização da ciência.

Gerald Peter Niccolai

Laboratoire Interactions, Représentations, Corpus et Apprentissage

ICAR/ENS/Université Lyon II/França

Parceiro Interinstitucional do projeto Ciência, café e cultura

Tradução: Cláudia Gomes França
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Bom, eu aprendi é que eu aprendi… O pessoal ficou até meio temeroso para 
ir “será que eu vou”, assim que eles são, meio que, ficam assim envergo-
nhados. Quando eu falei “que é com a Cláudia tal”, aí eles foram. E é igual 
o que eu te falei: eu aprendi que melhorou muito o relacionamento (entre 
os funcionários terceirizados) em algumas partes, entendeu? Porque isso foi 
falado, chegou a ser exposto num folder. Então eu acho que melhorou muito, 
valorizou mais ainda, porque eles merecem, entendeu?!

Teve a união de técnicos administrativos e dos terceirizados; isso aí devia 
haver sempre, sempre. Porque eu acho: nós somos uma cadeia, nós depen-
demos um do outro. Sem um, o outro não vive.

Então, isso é alguma coisa que está melhorando a cada dia que passa. Eu 
acho que nesse Café, não sei se é só o Café, pode ter uma reunião entre téc-
nico administrativos e terceirizados para a gente aprender muito com eles 
também, que eles têm muito a nos dar, entendeu, muita coisa boa.

Acabou com a timidez deles (terceirizados), né?! Porque eu falo: eles aguen-
tam muito, como diz a palavra, “bucho”... entendeu? Eu falei com eles: vocês 
aguentam, mas me procurem. Deixa eu resolver para vocês porque eu sou o 
técnico administrativo. Porque a gente tem como conversar com as pessoas 
e vocês, como são terceirizados, podem falar qualquer coisa e até serem 
demitidos. A pessoa pode interpretar de outra forma e, sei lá. Então, eu acho 
que eles se abriram muito. A partir desse Café, eles mudaram muito a postu-
ra, então eu acho que deveria repetir mais vezes.

Eu concordo com isso (mais projetos dessa natureza), porque acaba com a 
timidez, as pessoas se sentem valorizadas... Isso é melhor. O cara fica na 
satisfação quando você valoriza o serviço que ele fez. Mas tem pessoa que 
sabe só meter o pau, entendeu? A pessoa não fala assim “o senhor fez isso e 
ficou bom”. Não, só quer meter o pau. O cara fica desanimado. Gente, se não 
puder elogiar não atrapalha. O cara quando recebe um elogio, “nossa, ficou 
ótimo”, chega lá numa satisfação, entendeu. Então você tem que olhar os 
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dois lados. Na hora que o cara acerta, você tem que “dá uma moral”, senão 
o cara fica desanimado. É o que acontece.

Geraldo Gentil Rocha Quirino

Chefe do Setor de Manutenção CEFET-MG

Relações humanas: como construir um ambiente de trabalho baseado

no respeito e na valorização de todos os trabalhadores? / Debatedor

Texto transcrito a partir de entrevista por Yasmine Evaristo. Os trechos em itálico são explica-

ções das citações do entrevistado.
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O Setor de Saúde do CEFET-MG participou de duas temáticas do projeto 
Ciência, café e cultura: drogas e câncer. Momentos que consideramos ricos 
no debate e no alcance aos jovens devido à metodologia de utilização das 
redes sociais.

O consumo de drogas é tema de numerosas discussões. Observa-se o au-
mento do consumo de substâncias no mundo inteiro, tendo a juventude 
estudantil, com a irreverência que a caracteriza, protagonizado esta ten-
dência. Um estudo (Emergence of cannabis as the second most commonly 
used psychoactive substance among students), realizado por Thaíse Vincenzi, 
Débora Nunes Mario, Graziela Oro Cericato, Michele Natara Portilio e Lilian 
Rigo, entre estudantes universitários brasileiros revelou que 90% já havia 
experimentado alguma substância, sendo o álcool a principal, seguida da 
maconha, consumida por 30% deles.

Curiosamente, o mesmo espírito de juventude não deixa estes fatos sem 
questionamento, e partiu dos próprios estudantes do CEFET-MG a ideia de 
uma roda de conversas sobre drogas. Assim, o psiquiatra da instituição teve 
a felicidade de ser um dos convidados como debatedor no evento realizado 
no espaço da biblioteca do Campus I, com importante adesão dos estu-
dantes, ao lado de um psicólogo do Centro Mineiro de Toxicomania, um 
estudante do ensino tecnológico e um estudante da graduação, este último 
tendo emocionado os presentes com um depoimento sobre a própria trajetó-
ria de danos e superação em relação ao consumo de substâncias.

O público se mostrou interessado e receptivo, com diferentes visões sobre 
o assunto. Em meio a tantas polêmicas que envolvem as drogas, como a da 
descriminalização e da política de repressão, concluímos o seguinte: drogas 
fazem mal, mas a ignorância, muito mais. A solução para os problemas atu-
ais relacionados ao abuso passa por projetos como este.

No debate sobre câncer, a participação da equipe de saúde do CEFET-MG 
ocorreu por meio da discussão da dimensão psicossocial. Os demais deba-
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tedores foram convidados externos que abordaram a prevenção de tipos de 
câncer e os tratamentos atuais.

Segundo a teoria psicossomática, o adoecimento é influenciado por situa-
ções cotidianas mal resolvidas emocional e afetivamente. Os profissionais 
de saúde, ao conduzirem assertivamente os atendimentos, podem detectar 
situações desorganizadoras da vida da pessoa, como perdas, estresse, endi-
vidamento, má qualidade de vida, de relacionamentos, acidentes, infância 
ferida ou violência extrema, além da própria experiência avassaladora do 
câncer. A identificação destes fatores subsidiará uma intervenção psicosso-
cial, onde cada caso é um, promovendo o ambiente social deste indivíduo, 
de seu grupo familiar e de trabalho. As ações são as mais variadas, visando 
sempre a melhoria das condições de vida da pessoa doente e a mudança de 
pontos considerados críticos. Debates como esses proporcionam a reflexão 
da importância do autoconhecimento, do autocuidado e da manutenção da 
saúde emocional como forma de prevenção e promoção da saúde.

Gustavo Coutinho de Faria – Psiquiatra | Maria Salete Guimarães

Moreira – Assistente Social | Sandra Lúcia Horta Neves – Psicóloga

Divisão de Promoção da Saúde – Unidade SIASS CEFET-MG
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Ciência, café e cultura: três palavras juntas que mudaram o curso da minha 
rotina acadêmica no CEFET-MG. Ao ser convidado para debater sobre a temá-
tica diversidade sexual e discriminação no contexto escolar, pude ver o quão 
importante seriam as minhas experiências de vida acerca do assunto para os 
alunos e demais servidores da instituição onde estou me formando. Trazer 
a discussão para esse ambiente fez crescer ainda mais meu sentimento de 
autoafirmação e aceitação. O debate mostrou para o público presente que 
as condições sexuais em que nos encontramos, por mais distintas que elas 
sejam, podem ser muito fáceis de entender e lidar, e que o mais importante 
de tudo é saber respeitar e tratar de forma igualitária a todos.

O ambiente do CEFET-MG é, ainda, muito conservador e preconceituoso. Rea-
firmar as diferenças é o primeiro passo para que se construa nova realidade, 
por meio de oficinas e eventos que deem destaque ao tema em questão. 
Ainda é possível ver casos de homofobia, machismo e assédio dentro da 
universidade, situação que só pode mudar por meio da conscientização dos 
estudantes e servidores, com palestras e ações afirmativas.

Apesar de todas as dificuldades, o CEFET-MG melhorou bastante desde o Ciên-
cia, café e cultura. As pessoas se tornaram mais tolerantes porque começa-
ram a conviver de perto e entenderam que não há motivos para preconceito ou 
discriminação. Tudo isso só foi possível por causa da presença dos movimentos 
auto afirmativos que foram ajudados pela mudança que o mundo viu aconte-
cer nos últimos anos. O debate vai além do CEFET-MG e também continua do 
lado de fora, com a presença das diferentes sexualidades em todos os cantos 
da sociedade. É por isso que a luta nunca para, sempre tem o que melhorar. 
Minha jornada de conscientização começou com o Ciência, café e cultura, 
mas durou e cresceu ainda mais ao longo de todos esses anos.

João (Diva) Izidoro

Aluno do Curso Química Tecnológica CEFET-MG

Diversidade Sexual e Discriminação no Contexto Escolar:

o que você tem a ver com isso? / Debatedor 
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Eu, Juraci Baia, mãe de aluno do curso Técnico em Mecânica, participei dos 
encontros do projeto Ciência, café e cultura, e essa experiência foi muito 
valiosa para mim.

Isso porque, através das rodas de conversa, tive a oportunidade de interagir e 
debater com professores, estudantes e palestrantes sobre assuntos diversos, 
o que me proporcionou, além de lazer, enriquecimento cultural e filosófico.

Devido à presença de palestrantes capacitados, as discussões sempre tive-
ram embasamento técnico e teórico e a abordagem dos assuntos sempre 
foi feita de forma clara, objetiva e organizada. Entretanto, o público sempre 
teve voz para opinar e se posicionar. Isso proporcionava dinamismo ao deba-
te e fomentava a troca de experiências e informações entre os participantes, 
o que demonstrava a preocupação do projeto com a veracidade das infor-
mações transmitidas, mas sem desrespeitar e sem desvalorizar os diferentes 
pontos de vista.

Além de se preocupar com a dinâmica dos debates, era evidente que o pro-
jeto buscava proporcionar aos participantes um ambiente acolhedor, con-
fortável e que fosse acessível a qualquer tipo de pessoa. Isso era um grande 
atrativo para participar dos encontros, pois estavam conciliados estudo, de-
bate e aprendizado com lazer e diversão.

Devido a isso, concluo que o Ciência, café e cultura foi um projeto que me 
enriqueceu como pessoa, deve ser incentivado e expandido para promover o 
debate e a discussão na nossa sociedade.

Juraci Mendes Baia

Mãe do aluno Lorran Capanema Mendes Silveira
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Eu, Laura Fiorini, entrei no Ciência, café e cultura no dia do meu aniver-
sário, e esse foi o melhor dos presentes. Eu, Cláudia e Gabriel começamos a 
construir esse café científico que tinha tudo para ser uma grande ferramenta 
de divulgação científica.

O Ciência, café e cultura foi construído coletivamente por um grupo que só 
crescia. Passou desta pequena equipe para um super grupo multidisciplinar 
que foi lapidando ainda mais o projeto.

O evento abriu espaço para se falar da atualidade de forma clara e com 
chancela científica, proporcionada pelos debatedores para a comunidade in-
terna e externa do CEFET-MG. Cada dúvida, opinião e posição política eram 
recebidas com respeito e debatidas dentro do Café.

Como bolsista do projeto, meu trabalho era tornar esse ambiente o mais 
receptivo e provocador possível, desde a participação na escolha do tema, 
produção dos cartazes e publicação de posts ativadores no Facebook, pas-
sando pela pesquisa para formação da nuvem de palavras, até a organização 
do evento em si. Toda minha energia era gasta para fomentar o interesse das 
pessoas em participar do debate.

Vejo, como ponto chave, dentro deste modelo de atividade, tornar o ambien-
te horizontal, receptivo, animado e surpreendente. Realizar essa tarefa não 
era coisa simples. Como os temas variavam de patentes no Brasil, cultura 
nerd e Astronomia as estratégias para estimular o público eram muito dife-
rentes. Geralmente as ideias surgiam após o levantamento das palavras da 
nuvem semântica, onde a direção do debate ficava clara, podendo, assim, 
alinhavar tema, decoração, atração artística e todas as ideias mirabolantes 
que iam surgindo durante a organização.

Creio que dos Cafés, o sobre Astronomia foi quase um alinhamento plane-
tário de tão perfeito, em se tratando de coerência entre o tema e o planeja-
mento das atividades, além dos debatedores de peso. Realizamos o Café no 
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campo de futebol do Campus I, onde foi possível observar as estrelas. De-
coramos as árvores ao redor com lindas estrelas feitas de papel, que deram 
todo um tom poético de proximidade com o céu.

Durante os 18 meses que participei da construção do Ciência, café e cultu-
ra me senti orgulhosa do meu trabalho. A divulgação científica acontecia de 
forma eficaz, o público crescia e se fidelizava com o projeto a cada edição.

Laura Fonseca Fiorini

Bolsista BIC JR FAPEMIG DPPG (2013/2014)

Ex-aluna do Curso Técnico em Hospedagem CEFET-MG
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Reflexões sobre as redes, o controle e a vigilância

Na vivência do Café, por mim experimentada, discutimos as redes sociais, 
manifestações e mudanças no Brasil. Estávamos em 2013, e de lá para cá, 
muitas mudanças aconteceram, inclusive um golpe jurídico, midiático, insti-
tucional em 2016. Vários autores, pesquisadores e movimentos sociais estão 
fazendo reflexões, pesquisas e debates sobre o contexto atual. Pois diante 
das mudanças, muitas vezes, ligadas ao processo de ascensão da direita há 
quem afirme, como Vladimir Safatle, que estamos vivendo um golpe militar 
com diferentes intensidades. Aqui no texto, vou ter como foco apenas um 
recorte sobre as redes e o grau de vigilância nesse contexto.

Uma ideia fundamental para perceber o contexto atual são as redes sociais 
na internet. Estas, segundo Manuel Castells (A sociedade em rede), devem ser 
entendidas como um “conjunto de nós interconectados”, no entanto várias 
definições de redes podem ser encontradas de diversas maneiras e traduzi-
das por diversos autores. Podemos perceber também, dois lados do conceito 
de rede: um, de matriz material, como os cabos de fibra ótica ou as redes 
de eletricidade, e outro social, como as relações entre indivíduos. Segundo 
Milton Santos (A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção), essa 
segunda perspectiva, política e social, diz respeito a pessoas, mensagens, 
valores que a frequentam. As potências atuais das redes podem ser perce-
bidas pelas suas capacidades de expansão constantes e exponenciais, inte-
grando novos nós (também de acordo com Castells), de forma global e local, 
sem desvincular o material do social. Com o desenvolvimento das redes de 
comunicação via internet, novas possibilidades de comunicação, comparti-
lhamento e produção colaborativa tornam-se efetivamente possíveis entre 
pessoas, grupos e países, contribuindo para questões referentes à mudan-
ça do papel do professor ou sua ampliação para outras possibilidades. Para 
Nelson De Luca Pretto (O desafio de educar na era digital: educações), com a 
rede de internet, as modificações são radicais na produção de conhecimento, 
valores e saberes, o que traz novos significados, em todos os sentidos, às 
relações sociais.
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Podemos perceber que as redes e suas conexões podem trazer contribui-
ções para a construção do conhecimento entre estudantes e professores, e 
também propõem outras possibilidades relacionadas ao processo educativo, 
social e político, entre outras questões. Nessa inter-relação, as identidades 
vão sendo constituídas, transformadas e colocadas em outras possibilidades 
de reconhecimento em uma dinâmica constante de múltiplas conexões. Isso 
porque, nos espaços tecnológicos das redes sociais na internet, a lógica é 
mais autônoma, explorando e permitindo liberdades de uso e compartilha-
mento. Essas experiências vão sendo incorporadas ao cotidiano dos indivídu-
os, uma vez que se torna comum a vivência de colaboração e trocas virtuais, 
desenvolvidas nas redes sociais na internet como, por exemplo, o Facebook, 
Instagram, Youtube e o WhatsApp e, ao mesmo tempo, com vivências pre-
senciais dos indivíduos. Pode-se pensar, como Raquel Requero (Redes sociais 
na internet), que essas plataformas têm como perspectiva a conectividade de 
pessoas que permite novas formas de fazer contato, de compartilhamento, 
de trocas, entre outras possibilidades, mas, principalmente, de “interações 
entre os atores sociais”.

A grande diferença entre sites de redes sociais e outras formas de comuni-
cação mediadas pelo computador é o modo como permitem a visibilidade e 
a articulação das redes sociais, a manutenção dos laços sociais estabelecidos 
no espaço off-line.

Ao mesmo tempo, as relações sociais estão cada vez mais associadas ao uso 
das novas tecnologias da informação e comunicação que colaboram com 
um dos mais importantes mercados na atualidade, que é a venda e compra 
de dados. Com o acesso às nossas informações e comportamentos, empresas 
oferecem o que buscamos sem perda de tempo, na maioria das vezes, com 
sucesso e qualidade.

Para Sérgio Amadeu da Silveira (Tudo sobre tod@s: redes digitais, privacidade 
e venda de dados pessoais), as sociedades informacionais estão fortemente 
relacionadas à economia, pois se baseiam em tecnologias que tratam de 
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informações como seu principal produto. As tecnologias cibernéticas (sof-
twares, computadores, redes digitais), são claramente as tecnologias consti-
tuídas das sociedades informacionais. Essas, por sua vez, são compostas por 
tecnologias que comunicam e que controlam simultaneamente a sociedade.

É necessário deixar claro que, quando falamos de sociedades informacionais, 
estamos falando de sociedade operada por softwares. Também é possível 
perceber que as tecnologias digitais produzem um conjunto de informações 
todas as vezes que fazemos uso delas, pois engendram mudanças para os 
agentes econômicos que, por sua vez, avaliam suas práticas de negócios. 
Assim, por exemplo, é o funcionamento da Google, pois para o uso da plata-
forma de busca e de e-mail, é necessário que o usuário repasse seus dados 
pessoais. O pesquisador de segurança da informação, Bruce Schneier*, define 
seis tipos de dados pessoais com base nas plataformas de relacionamen-
to social on-line: dados de serviços (fornecidos para abrir uma conta); da-
dos divulgados (introduzidos voluntariamente pelo usuário); dado confina-
dos (comentários feitos sobre outras pessoas); dados incidentais (sobre um 
usuário específico, mas enviado por outra pessoa); dados comportamentais 
(contém informações sobre as ações do usuário) e os dados inferidos (são as 
informações deduzidas dos dados).

Vale ressaltar que a luta pela democratização da comunicação no cenário 
das redes é diferente da luta pelo acesso a uma rede interativa e multidire-
cional. O acesso à internet permite o sincronismo entre recepção e emissão, 
uma vez que seus protocolos trabalham com o fundamento do download e 
upload.

Para Sérgio Amadeu da Silveira, a luta pelo acesso tem duas frentes impor-
tantes. Uma tem sido denominada inclusão digital, a luta contra a brecha 
digital, digital divide, ou seja, as ações para conectar as comunidades que 

*<https://www.schneier.com/essays/archives/2015/05/how_we_soltd_our_soul.html>
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estão excluídas do uso da internet. A outra pode ser compreendida como 
garantir condições de equidade na visualização de iniciativas e mensagens, o 
que implica com a concentração do tráfego em poucos sites ou plataformas. 
Podemos dizer que, nesse contexto, é possível considerar aspectos e dimen-
sões que perpassam dois caminhos, um de apropriação tecnológica e outro 
de alto controle das redes digitais.

Leonardo Zenha Cordeiro

Professor Adjunto Universidade Federal do Pará

Redes sociais, manifestações e mudanças no Brasil / Debatedor
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Eu, Lorran Capanema Mendes Silveira, conheci o projeto Ciência, café e 
cultura por meio de panfletos, espalhados pelos corredores do CEFET-MG, 
que informavam sobre uma roda de conversa que aconteceria na bibliote-
ca da instituição. Nesse evento seriam debatidos assuntos relacionados às 
manifestações de 2013, referentes ao aumento da tarifa dos ônibus. Esse 
tema encontrava-se em destaque na mídia e nas discussões diárias daquele 
momento, e isso me despertou o interesse em participar do encontro.

Nessa primeira participação no projeto, pude perceber que a filosofia do 
Café era estimular o debate sobre assuntos diversos entre pessoas com dife-
rentes posicionamentos e opiniões, de maneira respeitosa e igualitária.

Além disso, pretendia-se utilizar o espaço público da instituição para pro-
mover a discussão e despertar o interesse pelo conhecimento na sociedade 
interna e externa ao colégio. Essa experiência inicial me agradou bastante, 
pois o debate, que ocorreu de forma interativa e descontraída, era embasado 
e bastante crítico. Isso me motivou a comparecer nas edições seguintes e a 
convidar amigos e familiares para participarem também.

Enfim, as diversas participações que tive no Ciência, café e cultura me 
possibilitaram conhecer assuntos que antes eu ignorava, e até mesmo tinha 
preconceito de explorar, e a me tornar uma pessoa mais tolerante, curiosa e 
que valoriza o debate e a discussão.

Devido a isso, agradeço aos organizadores e participantes do projeto Ciên-
cia, café e cultura que me proporcionaram agradáveis momentos de refle-
xão e aprimoramento filosófico e sociológico.

Lorran Capanema Mendes Silveira 

Ex-aluno do Curso Técnico em Mecânica CEFET-MG

Frequentador do Ciência, café e cultura
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Meu primeiro contato com o projeto Ciência, café e cultura aconteceu 
como ouvinte. Pude participar de alguns eventos durante os intervalos que 
as aulas, como estudante de Letras, me permitiam. O que mais me chamou a 
atenção foi a estrutura do projeto que possibilitava aos ouvintes escolherem 
os temas e também a conversar com os debatedores em tempo real, seja por 
perguntas feitas no microfone, como também pelo dispositivo digital desen-
volvido para esse projeto.

Um dos eventos que mais me marcou foi o Sistema de cotas raciais: reafir-
mação do racismo?. Além de debater o assunto e esclarecer dúvidas sobre as 
cotas, foi realizado durante a semana em que se comemora o dia da Cons-
ciência Negra.

Foi possível ver o quanto é importante e necessário discutir esse tema no 
nosso cotidiano e, principalmente, em uma instituição de ensino público 
como no caso o CEFET-MG, em que esse sistema de cotas é utilizado nos 
processos seletivos.

Meu outro contato com o projeto, como bolsista, foi uma das experiências 
mais importantes que eu tive durante a minha jornada na instituição. Du-
rante esse período conheci mais detalhadamente o projeto, as experiências, 
os desafios e os conflitos.

O evento que mais me marcou, já como bolsista, foi meu primeiro: Política! 
Pra quem precisa! que teve como tema um dos momentos mais marcantes 
da nossa sociedade, a crise política que o país enfrentava em decorrência do 
processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff.

O processo de escolha dos convidados, assim como a pesquisa documental 
sobre o tema, foi intenso e importante por acontecer em tempo real, e mos-
trou ser um desafio justamente porque todos tinham alguma opinião, algum 
receio. Com esse evento foi possível falar e ouvir.
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Ambas as experiências com o projeto Ciência, café e cultura me mostraram 
a importância de se debater os acontecimentos do nosso cotidiano, princi-
palmente, nos ambientes escolares e acadêmicos. A escola não deveria ser 
um lugar apenas para construir conhecimento, mas para discuti-lo também.

Luciana Costa  

Bolsista BCE Ciência, café e cultura (2015/2016)

Ex-aluna do Curso Linguagem e Tecnologia CEFET-MG
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e-café

Os cafés científicos são espaços fora do ambiente acadêmico que se configu-
ram como lugar de encontro da comunidade científica com a sociedade civil 
para se discutir sobre ciência.

O acontecimento de um e-Café inserido num espaço escolar atribui ao even-
to característica particular. Ainda que os objetivos sejam os mesmos dos 
Cafés originais, eles passam a assumir a denominação de Junior Café Scien-
tifique ou Café Científico Júnior. Na modalidade Junior, os Cafés se consti-
tuem como eventos que passam por todo um processo de preparação junto 
aos estudantes e aos respectivos debatedores, fato que permitirá uma coleta 
de dados sistematizada.

No e-Café da Universidade do Estado de Minas Gerais formou-se uma equi-
pe de estudantes do ensino médio, estudantes de graduação e professoras e 
professores da UEMG, CEFET-MG e UFMG. A equipe foi formada para toda a 
produção, pós-produção, desenvolvimento e ação nos Cafés, composta por:

– 3 estudantes da rede privada, 6°, 8° e 9° anos da educação básica de Belo 
Horizonte (colégios da rede privada);
– 3 estudantes da rede pública, 6°, 8° e 9° anos da educação básica de Belo 
Horizonte (escolas da rede pública);
– 2 professores da Faculdade de Educação, FaE/UEMG;
– 2 estudantes da graduação do curso de Pedagogia, bolsistas da Rádio Pa-
raíba 29, Rádio da Faculdade de Educação UEMG;
– Apoio do CENC/FaE/UEMG – Profa. Ms. Lavínia Rosa e equipe;
– Apoio com as bolsas de pesquisa PIBIC JR, coordenados pela professora 
Dra. Silvania Nascimento, na época, Diretora de Divulgação Científica da Pró 
Reitoria de Extensão/UFMG;
– Parceria com o CEFET-MG com a coordenação da professora e amiga Cláu-
dia França.
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Os temas do e-Café foram propostos a partir de reuniões semanais com toda 
a equipe e convidados externos. Desenvolvemos mecanismos para o uso da 
esfera semântica, utilizamos aplicativos e banco de dados, organizados pelos 
alunos com apoio dos professores mediadores do processo.

As identidades visuais foram desenhadas e escolhidas pelos estudantes a 
partir de um conceito recorrente nas discussões que integram o Café com a 
internet. Durante a organização, planejamento e mesmo no dia do evento a 
leveza, o alto índice de participação, as interações e as comidinhas gostosas 
como pipoca, refrigerante, pizzas, salgadinhos foram algo presente.

A divulgação aconteceu por meio de chamadas na web, pelo Whatsapp e em 
redes sociais on-line. O grupo também fixou cartazes nos murais da facul-
dade e das escolas das quais eram estudantes, para convidar a comunidade.

A escolha das músicas do repertório foi relacionada com os temas dos Cafés, 
de interesse do grupo de estudantes. No tema do primeiro Café discutimos 
o uso de games e a relação deles com a Copa do Mundo, que estávamos 
vivenciando no Brasil, na época.

Os encontros se realizavam semanalmente na sala da coordenação do Cen-
tro de Pesquisa em Educação a Distância da UEMG e os temas que retiramos 
para os e-Cafés foram copa games com um público de 350 pessoas no re-
feitório e outros assistindo on-line. O outro tema foi games e tecnologias, 
o terceiro foi make make e o outro foi manifestações de ruas. Usávamos a 
esfera semântica e rede de tagueamento para tabular os resultados do tra-
balho. No primeiro e-Café tivemos a presença do “pai dos Cafés”, Duncan 
Dallas, que se emocionou e ao mesmo tempo nos apoiou para a continuidade 
do trabalho de divulgação científica no meio acadêmico e não acadêmico, 
ampliando o trabalho na comunidade escolar.

Concluímos que os convidados externos e os temas foram interessantes e 
ampliaram as discussões pedagógicas e científicas. O processo de  interação 
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com os dispositivos disponibilizados e o ambiente informal proporcionou a 
troca e ao mesmo tempo o aprofundamento dos assuntos escolhidos.

Luciana Zenha Cordeiro

Professora da Faculdade de Educação / UEMG

Parceria Interinstitucional CEFET-MG/UEMG/UFMG
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Estive vinculado ao projeto Ciência, café e cultura de abril de 2015 até 
janeiro de 2016, como bolsista. A princípio, minha participação no projeto 
seria atuando na evolução e na manutenção da aplicação utilizada pelo pú-
blico para realizar as perguntas aos debatedores, dado que sou estudante de 
Engenharia de Computação do CEFET-MG.

Na prática, pude participar também das concepções dos temas dos encon-
tros, além de fomentar e interagir com as diversas discussões dos Cafés. Algo 
que foge totalmente do cotidiano de um estudante de Engenharia.

Ressalto o enorme ganho, devido ao meu envolvimento com o projeto, em 
minha trajetória profissional e pessoal nos âmbitos social e cultural, pois 
fui levado pensar e me aprofundar em temas que eu tinha pouco ou quase 
nenhum conhecimento.

Destaco uma reunião do Café em específico, sobre Redução da maioridade 
penal, que aconteceu no Centro Cultural Lá da Favelinha, Aglomerado da 
Serra, Belo Horizonte, interagindo diretamente com jovens de baixa renda, 
que são os grandes afetados pela redução da maioridade. A fim de criar 
vários contrapontos durante o debate, foram selecionados debatedores com 
diferentes pontos de vista e opiniões sobre o assunto. Tais contrapontos e 
o ambiente da discussão produziram um momento marcante, pois uniu os 
argumentos de cada um dos lados aos seus impactos diretos, aplicados às 
realidades das pessoas ali presentes.

Nicolas Arruda Maduro 

Bolsista PIBIC FAPEMIG DPPG (2015/2016)

Aluno de Engenharia da Computação CEFET-MG
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A minha participação no projeto Ciência, café e cultura se deu por convite 
da professora Cláudia França. Ao conhecer a proposta, vi a possibilidade de 
interação com temas tratados pela Coordenação de Inovação Tecnológica 
(CIT) que explora temas relacionados à proteção intelectual e transferên-
cia de tecnologia junto à comunidade cefetiana. Além disso, nos traria a 
oportunidade de perceber, de maneira direta, o que a comunidade pensa ou 
percebe das ações desenvolvidas pela CIT. Com esse propósito, me engajei no 
projeto e, de início, sugeri à professora Cláudia França, convidar o professor 
Rodrigo Alves dos Santos para integrar a equipe. Em 21/11/2013, realiza-
mos o debate: Inovação, tecnologia e patentes, dentro do projeto Ciência, 
café e cultura na biblioteca do Campus I, com a presença dos debatedores: 
MSc José Renato Carvalho Gomes (Chefe do Escritório de Difusão Regional 
Sudeste I – MG do INPI), Prof. Dr. Patterson Patrício de Souza (Diretor Ad-
junto de Pesquisa e Pós-Graduação do CEFET-MG | 2013/2016), Paulo Matos 
(Gerente de Planejamento Estratégico e Inovação da FIAT Automóveis do 
Brasil). Na oportunidade fui o mestre de cerimônias e conduzi o debate. Foi 
uma surpresa enorme a interação do público e as perguntas realizadas, que 
se utilizaram do léxico de palavras meticulosamente estudadas pela equipe 
do projeto, e que permitiram a junção de temas corriqueiros e desafiadores 
para a pesquisa e para a prática dos pilares da inovação, empreendedorismo 
e transferência de tecnologia. Sem dúvida foi um marco para interagir com 
o público de forma direta e perceber a importância que é dada ao tema da 
inovação no CEFET-MG. A partir das perguntas e reflexões apresentadas foi 
realizado um trabalho de pesquisa e tratamento dos dados que culminou 
com a publicação de um FAQ (Frequently Asked Questions) da CIT. Meus pa-
rabéns à professora Cláudia que nos propiciou essa experiência.

Nilton da Silva Maia

Coordenação Geral de Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual CEFET-MG

Ciência, café e cultura / Mediador



80

E a noite foi pouca para tanta alegria!

No dia 20 de fevereiro de 2014, à noite, na biblioteca do Campus I do CEFET-MG, 
junto aos alunos e alunas dos cursos e um ativista do Centro de Luta pela Livre 
Orientação Sexual de Minas Gerais, protagonizamos uma roda de conversa do 
projeto Ciência, café e cultura sobre o tema Diversidade sexual e discrimina-
ção no contexto escolar: o que você tem a ver com isso?

Uma noite muito prazerosa com o recinto repleto de interessados querendo 
discutir as questões que envolviam o debate sobre a diversidade sexual.

Lembro-me do debate acalorado que se seguiu às apresentações de nós 
quatro, em que a configuração da sala permitia que ficássemos no cen-
tro, enquanto, ao redor, os alunos se manifestassem. Não apenas fazendo 
perguntas e colocando suas questões para os debatedores, mas opinando 
sobre como a diversidade se apresentava no cotidiano do CEFET-MG, quais 
as questões que mobilizavam cada um dos presentes sobre as hierarquias do 
sistema sexo-gênero.

Uma noite de debate e informação, como também de afirmação das diferen-
ças expressas por todos nós, homens e mulheres, que, de alguma maneira, 
sofremos as violências das normas de gênero e as enfrentamos ao afirmar-
mos o direito de ser como somos.

Foi um debate rico que, tenho certeza, em tempos de retrocesso político 
anunciado pelos que desejam silenciar a escola, reafirma o compromisso da 
educação com a diversidade e um mundo mais plural.

O debate reafirma que a diversidade sexual já está dentro da escola e que 
negá-la é intensificar as violências que buscam silenciar a diferença. Tratar 
de gênero e de sexualidade é fundamental na busca de uma escola mais 
democrática e mais cidadã. Que venham outros debates.
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Enfim, a noite foi pouca para tanta alegria de ver!

Paulo Henrique Nogueira

Professor Adjunto da Faculdade de Educação UFMG

Diversidade sexual e discriminação no contexto escolar:

o que você tem a ver com isso? / Debatedor
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Ciência, café e cultura: um debate sobre preconceito e discriminação 
no ambiente escolar do CEFET/MG

O preconceito é um fenômeno psicossocial, pois se baseia na atribuição de 
determinadas características e julgamentos ao objeto de preconceito, carac-
terísticas estas, disponibilizadas pelo processo histórico e social da socie-
dade (Agnes Heller, “Sobre os preconceitos”, in O cotidiano e a história). Ele 
representa uma economia de pensamento e nos limita ver o que não vemos, 
e o que é que não vemos, pois ele nos impede de identificar os limites da 
nossa própria percepção da realidade (Marco Aurélio Máximo Prado & Fre-
derico Viana Machado, “Preconceito, invisibilidades e manutenção das hie-
rarquias sociais”, in Preconceito contra homossexualidades: a hierarquia da 
invisibilidade). Como um fenômeno psicossocial, os valores sociais abstratos 
que são compartilhados encontram lugar no comportamento dos indivíduos 
sendo, por isso, importante não tomar o preconceito como um problema do 
indivíduo, mas da sociedade. O preconceito atua transformando, assim, as 
diferenças em desigualdades, pois naturaliza as diferenças e oculta as rela-
ções históricas e de poder presentes na sua produção. Ele produz e mantém 
as hierarquias sociais e discrimina os sujeitos no jogo dos direitos sociais ao 
produzir inclusões subalternizadas, invisibilidade de experiências e diferen-
tes formas de aniquilação humana, a partir de atos de violência. Enquanto 
o preconceito está no campo das ideias, a discriminação está no campo da 
ação prática: é a atitude de negar oportunidades, acesso e direitos. É um 
tratamento desigual, é a não democratização dos direitos, das possibilidades 
e das oportunidades entre os sujeitos e grupos sociais.

Os fenômenos do preconceito e da discriminação foram, dessa forma, as 
temáticas das duas edições do Ciência, café e cultura que colaborei na 
organização: Diversidade sexual e discriminação no contexto escolar: o que 
você tem a ver com isso?, realizado no dia 20/02/2014, e Trabalho e relações 
humanas: como construir um ambiente de trabalho baseado no respeito e na 
valorização de todos os trabalhadores?, realizado no dia 08/05/2014. 
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Buscamos discutir na primeira edição, os lugares sociais construídos para 
gays, lésbicas, travestis e transexuais dentro do ambiente universitário. Na 
segunda edição discutimos a construção da invisibilidade e opressão de de-
terminados grupos de trabalhadores dentro da instituição, especialmente 
os terceirizados e os técnicos administrativos, diante de um contexto que 
sobrevaloriza a carreira de professor/a como atividade fim da instituição. 
Nos orientamos, portanto, por questões como: Quem são os considerados 
diferentes dentro da instituição? Quem são os sujeitos a partir dos quais se 
constroem os diferentes? Existe democracia de direitos dentro do ambiente 
escolar? Quem são os transformados em invisíveis e silenciados? Como a 
instituição lida com a diversidade: reconhece as suas desigualdades ou re-
pete o discurso romântico da diversidade?

A partir do debate entre convidados/as e membros da comunidade escolar fina-
lizo essa reflexão destacando que somos uma sociedade marcada pela multipli-
cidade de experiências e modos de existir, que ao longo do seu processo cultural 
e histórico foi construindo algumas destas formas de existir como diferentes, 
compondo o que chamamos de diversidade, e que nunca é demasiado repetir: 
“Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos 
o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a 
necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença 
que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades” (Boaventura de Sousa 
Santos, Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural). 
Assim, dentro da perspectiva da diversidade, o que se busca como horizonte polí-
tico é a igualdade de direitos, a partir da heterogeneidade de experiências sociais.

Paulo Roberto da Silva Junior

Graduado, Mestre e Doutor em Psicologia pela UFMG

Professor Substituto CEFET-MG / Professor na Faculdade Arnaldo/BH

Concepção conceitual, diversidade sexual e discriminação no

contexto escolar: o que você tem a ver com isso?

Trabalho e relações humanas: como construir um ambiente de trabalho

 baseado no respeito e na valorização de todos os trabalhadores?
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O Ciência, café e cultura foi, sem dúvida alguma, o projeto que mais me 
ajudou no desenvolvimento da minha formação, tanto como sujeito quanto 
como cidadão. Isso tudo durante minha adolescência, o período mais impor-
tante acerca da construção de valores.

Como homem branco, tive contato com discussões que davam lugar de fala 
a mulheres negras que tinham muito mais a dizer do que um dia eu poderia 
imaginar em saber sozinho.

Como pessoa que vive em um sistema urbano, tive contato com discussões 
ricas sobre sustentabilidade, que contavam com desde doutores em planeja-
mento urbano e ativistas do Greenpeace, até catadores de latinha.

Como ocidental, carregado de tradições preconceituosas, tive contato com 
roda de conversa sobre terrorismo, que trouxe integrantes da Cruz Vermelha, 
representante da religião da Islâmica em Minas Gerais e especialistas em 
Direitos Humanos como debatedores.

Como integrante privilegiado de um sistema social injusto, tive contato com 
projetos como o Lá da Favelinha, que tinha o intuito de investir em jovens de 
periferia por meio de conhecimento, arte e cultura, invertendo um mecanis-
mo falho e injusto em um poço de virtude.

Participei de muitos outros eventos e projetos, e digo, com tranquilidade, 
que todos foram aulas práticas de humanidade, ciência e alteridade.

Enfim, o que tenho a dizer sobre o projeto Ciência, café e cultura, mesmo 
que eu pudesse escrever um livro sobre, é pouco, pois este projeto promove a 
ampliação de horizontes, e isso não cabe em nenhum discurso, mas somente 
na prática participativa.

Pedro Casanova

Ex-aluno do Curso Técnico em Mecânica CEFET-MG

Frequentador dos debates do projeto Ciência, café e cultura (2014, 2015, 2016)
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No auge da minha adolescência, eu já tinha várias certezas inabaláveis, 
acreditava estar quase sempre acompanhado da razão.

O Ciência, café e cultura me ajudou muito a quebrar essa ilusão. Ver es-
pecialistas antagônicos de um determinado assunto debaterem durante os 
eventos me fez perceber que existem muitas verdades para uma mesma 
pergunta.

O episódio que mais me marcou foi um Tenente da Polícia Militar debater 
com um militante das manifestações que explodiram naquela época. Acho 
que a única coisa que roubava a cena dos embates, e ainda acalmava os 
ânimos, era o pão de queijo com cafezinho que aparecia estrategicamente 
enquanto o painel interativo e suas teias de palavras eram apresentados.

Um grande abraço de um aluno inspirado.

Pedro Henrique Corrêa (Bileia)

Ex-aluno do Curso Técnico em Mecânica CEFET-MG

Frequentador assíduo do Ciência, café e cultura
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Em abril de 2014, tive a honra de participar do projeto Ciência, café e cultu-
ra no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - CEFET-MG, 
então sob a coordenação da professora Cláudia França. Na ocasião, parti-
cipei como debatedor do tema câncer para público formado por alunos de 
cursos técnicos, graduação e pós-graduação da instituição. 

Mais do que falar sobre um tema que compreende centenas de patologias 
com diferentes etiologias, formas de apresentação, diagnóstico e tratamen-
tos, foi de extrema valia chamar a atenção para a jovem audiência sobre os 
fatores de prevenção primária como alimentação adequada, atividade física, 
vacinação, evitar os fatores de risco como tabagismo, etilismo, exposição 
solar inadequada, medicamentos, entre outros. 

Tais iniciativas são louváveis por aproximar especialistas à sociedade, sendo 
disseminadora de conhecimento e promotora de desenvolvimento. 

É importante frisar que me senti confortavelmente feliz com o acolhimento 
e pela oportunidade de participar de uma discussão tão importante para a 
sociedade em geral.

É sempre bom lembrar e saber, que uma doença tão grave como o câncer, 
pode ser, em grande parte dos casos, evitada por meio de medidas de pre-
venção primária ou secundária, e hoje, efetivamente tratada, com grande 
chance de sucesso “O valor de todo o conhecimento está no seu vínculo com 
nossas necessidades, aspirações e ações; de outra forma, o conhecimento 
torna-se um simples lastro de memória, capaz apenas – como um navio que 
navega com demasiado peso – de diminuir a oscilação da vida quotidiana.” 
(V. O. Kliutchevski, Rússia, 1841.)

Roberto Porto Fonseca

Oncologista clínico

Câncer: fatores biopsicossociais do adoecimento / Debatedor
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Eu caí no Ciência, café e cultura sem paraquedas. Por indicação do Prof. Dr. 
Nilton da Silva Maia (Coordenador CIT CEFET-MG), a Cláudia (minha profes-
sora de artes e amiga) chega a minha sala e me convida para desenvolver um 
dispositivo de auxílio à mediação. Nunca fui de recusar propostas, quanto 
mais as mais interessantes: prontamente aceitei, mas confesso que não ti-
nha ideia que usaríamos uma primeira versão em algumas semanas depois. 
Loucura! Assim posso definir a minha experiência. Em um centro secular 
de grande renome nacional e reconhecido pela qualidade nas engenharias, 
um grupo de malucos tenta tirar os pesquisadores da zona de conforto e 
trazê-los para próximo de seu principal cliente no sentido de uso e patro-
cínio. Mas não seria tão fácil. Este cliente, há tanto tempo afastado do seu 
produto, não estava também preparado para a discussão. Daí entra, talvez, 
o mais quadrado dos membros – o cara do computador – com o objetivo de 
aproximar o espaço público do debate dos pequenos grupos que discutem, 
ou até mesmo de um monólogo interior, reprimido pela falta de motivação e 
da centralização do conhecimento em engenheiros que “engenharam” para a 
engenharia, e não para o povo que mais necessita das suas engenhocas. Daí 
surge a nuvem de palavras: um campo semântico criado para cada debate 
com termos relacionados ao assunto a ser discutido,misturado com palavras 
do senso comum. Motivamos os participantes a selecionarem duas palavras 
aleatórias e a formularem uma pergunta ou comentário, relacionando-as. 
Tudo isso utilizando de elementos gráficos modernos, assim como o uso de 
tabletes (tecnologia recente para a realidade brasileira). As ligações eram 
projetadas em uma circunferência semântica e o público tinha o resultado 
da própria criação do debate, ao vivo. Como professor, acredito que o nos-
so maior papel atualmente não é fornecer informação. Ela está disponível, 
ubíqua e tangível aos alunos, à sociedade. Temos que romper barreiras e eu, 
sinceramente, acredito que rompemos várias. Sinto muito feliz por ter vivido 
tudo isso.

Rodrigo Augusto da Silva Alves 

Professor do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas CEFET-MG

Ciência, café e cultura / Desenvolvedor de Tecnologia
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Como já dizia o “Velho Guerreiro” – Chacrinha... Grande comunicador das 
tardes de sábado, das minhas memórias nas décadas de 1970 e 1980.

Quem não se comunica, se trumbica!

Com a ciência não é diferente! Ela precisa comunicar-se com a sociedade, e 
dentre as várias formas de comunicação pública da ciência, o café científico 
pede passagem para levar Ciência a todos, sem distinção.

O café científico do CEFET-MG era um lugar onde pessoas compartilhavam 
ideias sobre ciência, sociedade, tecnologia... nos princípios da liberdade de 
expressão e respeito mútuo. Não havia hierarquia entre os representantes da 
ciência e o público. Os debates eram estabelecidos de forma democrática, 
envolviam todos os participantes em uma discussão científica que visava a 
promover o engajamento do público, e refletir sobre temas relevantes, pre-
ferencialmente controversos, a respeito de ciência, tecnologia e sociedade.

No começo de cada evento, a plateia aguardava calmamente os palestrantes 
proferirem suas ideias. Mas, café científico não é palestra! É participação! 
Então, eu, como um “coelho” – daqueles utilizados nas corridas de cachorros 
para provocar a debandada geral, elaborava uma pergunta provocante, o 
estopim para dar início à interminável interação entre ciência (representada 
pelos “palestrantes”) e o público.

Estopim aceso, seguia entre os mais falantes a disputa pelo microfone, para 
perguntar algo sobre o tema do debate ou simplesmente dar opinião. Para os 
mais tímidos, a tecnologia dava uma “mãozinha” e o tablete se encarregava 
de lançar as perguntas/opiniões numa nuvem semântica, que era projetada 
em um telão.

Entre uma rodada e outra de debates, boa música, performance teatral, den-
tre outros, descontraia o ambiente.
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Como diz Milton Nascimento, “todo artista tem de ir aonde o povo está” e 
assim, o café científico do CEFET-MG leva o cientista, artista que estuda e 
modifica o mundo, aonde o “povo” está. Mas como na vida tudo é troca, ao 
aproximar-se do “povo”, o cientista tem oportunidade de ressignificar sua 
zona de conforto, ele pode conhecer o que o “povo” sabe sobre ciências, seus 
interesses e preocupações. Essa troca abre caminhos para o cientista pensar 
de forma diferente sobre seu trabalho ou sobre as consequências sociais de 
suas pesquisas.

Ronan Daré Tocafundo

Professor IFMG

Frequentador do Ciência, café e cultura
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A convite da professora Cláudia França, participei do projeto Ciência, café 
e cultura. Inicialmente esse projeto estava vinculado à Diretoria de Pesquisa 
e Pós-Graduação e à Coordenação Geral de Divulgação Científica e Tecno-
lógica do CEFET-MG. Devido a mudanças de paradigma no perfil da pesquisa 
da Instituição, no ano seguinte, ele foi alocado para a Diretoria de Extensão 
e Desenvolvimento Comunitário, pois se enquadrava melhor, já que era basi-
camente um projeto de interação com público e meio acadêmico, sendo uma 
das premissas da extensão.

No primeiro momento do projeto, o foco era entender como a dinâmica do 
café científico poderia ser usada para atividades de ensino (popularização 
da ciência) num ambiente não formal. Para esse fim, foi desenvolvido um 
aplicativo para do público com os debatedores. Esse aplicativo consistia em 
uma entrada com perguntas feitas pelo público e devolvia dados quantita-
tivos (estatísticas) e qualitativos (uma esfera semântica) com os principais 
termos usados ou um mapa associando perguntas aos temas. Para promo-
ver a dinâmica dos debates, antes da data do café científico, professores e 
técnico administrativos do projeto  se reuniam com os bolsistas para um 
pesquisa em mídias impressas e digitais. Essa pesquisa tinha como objetivo 
o levantamento de palavras-chave do tema (um escopo de 50 palavras, em 
virtude das especificidades do aplicativo) em seguida, essas palavras cha-
ves eram inseridas na plataforma digital. Quando um indivíduo do público 
desejava participar escolhia uma das palavras-chave e redigia a pergunta. 
Com essa metodologia foi possível mapear quais palavras-chave eram mais 
chamativas para o público.

A dinâmica do Café também abordava a participação da plateia (comunida-
de interna e externa do CEFET-MG) fazendo perguntas durante a apresenta-
ção do tema para os convidados. Ao final do evento, o aplicativo apresentava 
as estatísticas das palavras-chaves e perguntas elaboradas.

Meu papel nesse projeto era o de auxiliar os bolsistas na atividades de orga-
nização e pesquisa. Durante os debates eu estava encarregado de mediar as 
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perguntas que emergiam do aplicativo e da plateia, fazendo escolhas de for-
ma a manter um clima tenso-amigável durante o Café. De forma geral, meu 
papel de mediador era equalizar a participação da plateia, do aplicativo e 
dos convidados. Dentro da minha perspectiva, como professor da Instituição, 
participante do projeto e mediador, reconheço a importância da pesquisa 
de ensino em ambientes não formais de aprendizagem. Para o caso do café 
científico, percebi grande contribuição dessa metodologia, pois abandona 
qualquer vínculo com o modelo escolar. O mapeamento das palavras-chave 
e questões pelo aplicativo possibilitou identificar uma preferência do público 
pela abordagem do tema. Por exemplo, no café científico em que foi debati-
da a temática do trabalho terceirizado, as perguntas e palavras-chave mos-
travam uma tendência para o tratamento interpessoal entre trabalhadores 
da zeladoria, professores e alunos, evidenciando uma tensão entre os grupos. 
Porém, essa metodologia tinha algumas limitações, em especial, a partici-
pação da plateia não permitia registrar e quantificar esses parâmetros, mas 
contribuía para nortear a dinâmica do evento. Outro exemplo da eficiência 
dessa metodologia de aprendizagem não formal, foi o Café cujo tema foi 
esporte, e tivemos como convidado o ex-jogador Marques do Clube Atlético 
Mineiro. Nesse evento, as perguntas indicavam uma tendência à importân-
cia do esporte como elemento motivador social. No Café sobre conflitos 
mundiais, tendo como convidados um agente da ONU e um representante 
da comunidade Islâmica, mostrou-se uma tendência a um não equilíbrio, 
a uma tensão constante que polarizou o debate de forma a demarcar, cada 
um, posicionamentos corretos em detrimento a outros pontos.

De forma geral, avalio que o café científico é uma alternativa válida para a 
modalidade de ensino em ambientes não formais de aprendizagem, levando 
em conta que esse deve ser bem planejado, em especial, em atenção às pos-
sibilidades de tensões que podem emergir dos grupos participantes.

Sidney Araújo Maia (Sidão)

Professor/Coordenador da Área de Ciências CEFET-MG

Ciência, café e cultura / Mediador
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O momento em que o projeto Ciência, café e cultura surgiu foi ímpar, pois vi-
víamos o início dos trabalhos de divulgação da ciência de forma mais efetiva no 
CEFET-MG. Havia crescente necessidade de popularizar a ciência na instituição, 
no entanto, não sabíamos muito bem como fazê-lo. Nós da Coordenação Geral 
de Divulgação Científica e Tecnológica do CEFET-MG – a CGDCT – estabelecemos 
uma parceria com a professora Cláudia França, idealizadora do projeto, para 
que pudéssemos ajudar a organizar os Cafés de forma contínua e dinâmica.

O projeto trazia sempre temáticas atuais e debatedores “feras”, antenados a 
tudo que se propunham para discuti-las. Os Cafés foram um sucesso total! 
Levávamos em média 100 pessoas a cada edição, que acontecia uma vez por 
mês, sempre às quintas-feiras, inicialmente na biblioteca do Campus I e, pos-
teriormente, no “Caxiódromo” ou espaço do Grêmio Estudantil.

As temáticas trabalhadas nas edições dos Cafés eram assunto antes, durante e 
depois deles. A comunidade interna e externa do CEFET-MG participava ativa-
mente e a popularização da ciência saiu da teoria para a prática!

Muitos assuntos interessantes foram debatidos, sempre buscando o olhar da aca-
demia, das instituições públicas e da sociedade em geral, que eram representadas 
de forma brilhante por personalidades, pesquisadores, participantes de movimen-
tos sociais, estudantes e o “povo”, na melhor acepção da palavra. Todo mundo par-
ticipava e expunha suas opiniões, discutíamos assuntos complexos, controversos e 
de apelo popular. A academia abriu espaço para discutir ciência de forma simples, 
agradável e dinâmica, regada a uma boa prosa e um cafezinho gostoso.

Quer coisa melhor que debater a vida, a ciência, a cultura, a arte, a política 
e tantos assuntos mais, com quem entende e com quem não entende, mas 
quer entender, tomando um cafezinho? Pois é, assim foi o projeto Ciência, 
café e cultura no CEFET-MG! Sucesso e saudades!

Sônia Miranda de Oliveira

Coordenadora Geral de Divulgação Científica e Tecnológia CEFET-MG
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A função social das bibliotecas sempre foi muito além apenas do tratamento e 
disponibilização de coleções em acervos bibliográficos, sejam estes físicos ou 
digitais. Cabe a estas também, a  função informacional e educativa dos seus 
usuários, de modo a participar efetivamente não apenas na guarda e dissemi-
nação do conhecimento, como também na sua produção e, a partir deste ponto, 
também  na melhoria da qualidade de vida dos indivíduos.

Assim, compete às bibliotecas promover a conscientização social e, a partir daí, 
mudanças de comportamento que possibilitem aos indivíduos o entendimento 
e a valorização da diversidade de pensamentos, modos de ser, agir e pensar,  
além da pluralidade dos costumes e práticas sociais.

O período em que a biblioteca do Campus I (2013 a 2015) abrigou as edições do 
projeto Ciência, café e cultura permitiram ao setor a oportunidade de mostrar 
à comunidade acadêmica do CEFET-MG outras possibilidades de atuação no 
espaço para além da utilização do seu acervo informacional e local para es-
tudo. Proporcionou aos seus usuários, assim como também aos servidores que 
exerciam suas atividades nesse setor, a partir dos temas discutidos nos eventos, 
a possibilidade de reflexão, despertando a consciência social e a importância 
da cultura, educação e cidadania na rotina acadêmica e no desenvolvimento 
pessoal.

Foi possível também, ao trazer convidados das mais diversas áreas para o de-
bate de temas que se encontravam em alta naquele momento, aumentar e 
diversificar o número de usuários que normalmente frequentavam a biblioteca 
permitindo a esse público a oportunidade de perceber muitas dessas questões 
por outros pontos de vista.

Por fim reitera-se que as edições do café científico, ao trazerem para dentro 
do setor atividades que possibilitaram a união de ações de ensino, pesquisa 
e extensão, desenvolvidas no âmbito institucional, agregaram valor à  função 
social da biblioteca consolidando-a também dentro do CEFET-MG, como lugar 
de práticas culturais.

Wagner Moreira

Chefe da biblioteca do Campus I  CEFET-MG
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Posfácio
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Explicar para públicos diversos os avanços científicos que surgem diaria-
mente nas diferentes áreas do conhecimento é um desafio comum a pesqui-
sadores de todo o mundo e, frequentemente, esse desafio é acompanhado 
pela dificuldade adicional em se conseguir recursos financeiros que viabi-
lizem essa atividade de forma efetiva e que permitam o engajamento do 
público alvo.

No CEFET-MG, em 2013, tive a honra de poder apoiar diretamente, quando 
atuei na Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação (DPPG), a implantação do 
conjunto de ações do projeto Ciência, café e cultura, tão competentemente 
registradas neste livro, e que objetivavam, em linhas gerais, criar um am-
biente na instituição típico dos chamados cafés científicos, o qual contribu-
ísse para a comunicação pública da ciência junto à sociedade.

Liderados pela Profa. Cláudia França, a equipe multidisciplinar desse projeto 
incorporou em sua concepção uma série de inovações que, agregadas à ideia 
dos cafés científicos, conferiram sua originalidade. Dentre tais inovações, 
deve-se destacar o desenvolvimento de um sistema de informação (usando 
tecnologia aberta, web e multiplataforma) para suporte, interação e pes-
quisa em cafés científicos, o qual promoveu a participação e interação do 
público pelo uso de dispositivos móveis e pela elaboração de perguntas e 
comentários.

Ao longo dos anos 2013 a 2016 foram registradas nas edições desse projeto 
as presenças de centenas de pessoas, demonstrando seu potencial de agluti-
nação em torno dos temas definidos para debate. Por meio de sua dimensão 
cultural, o projeto Ciência, café e cultura contou com diversas apresenta-
ções musicais que possibilitaram a participação de bandas e grupos vindos 
de projetos e movimentos culturais da instituição. A música proporcionou 
momentos de descontração entre os blocos de debate e, durante sua execu-
ção, era possível verificar a realização de ajustes importantes que garantiam 
maior fluidez no andamento dos debates.
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É interessante notar que as edições do projeto Ciência, café e cultura regis-
tradas neste livro contribuem para refletir como o CEFET-MG, e a sociedade 
brasileira, se modificaram expressivamente ao longo dos últimos 15 anos. 
No CEFET-MG, em particular, verificamos atualmente a existência de um nú-
mero significativo de novos cursos, estudantes de todas as camadas sociais, 
professores pesquisadores e importantes iniciativas de divulgação científica 
e educação em ciências.

Precisamos agora intensificar e aprimorar as ações institucionais, que dialo-
guem com os objetivos do projeto Ciência, café e cultura, para que o reco-
nhecido interesse e otimismo de brasileiras e brasileiros em relação à ciência 
e à tecnologia sejam traduzidos em real apropriação de conhecimento, o 
que certamente implicará em mudanças no nosso sistema educacional, que 
contribuirão em última instância para o desenvolvimento social do país e o 
amadurecimento da democracia.

Dito isso, este livro, em sua variedade de narrativas e múltiplos olhares das 
experiências vividas sobre comunicação pública de ciência e cultura no âm-
bito do CEFET-MG, desempenha um papel de grande utilidade, realizando o 
registro histórico de ações bem-sucedidas em busca de um mundo onde o 
conhecimento esteja ao alcance de todos.

Que venham mais edições do projeto Ciência, café e cultura!

Flávio Cardeal Pádua

Professor do Departamento de Computação CEFET-MG

Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação (2011/2015)
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Identidade e acervo visual
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Apreciador de café, ciência e belas imagens,

Durante os 4 anos de existência do projeto era necessário dar visibilidade 
aos temas e os respectivos debates e chamar a atenção do público de forma 
a provocá-lo a participar, de maneira espontânea, nas discussões sempre 
antenadas com os momentos históricos pelos quais passamos no Brasil, das 
manifestações de 2013 aos dias de hoje.

Como dar forma, cor e imagem aos temas escolhidos? Como ir além da in-
formação data, hora, local?

Tais questões foram resolvidas a quatro mãos, pelos designers Fabrício Hen-
rique da Silva Passos e Leonardo Wanderley Guimarães, servidores da Secre-
taria de Comunicação Visual do CEFET-MG.

O resultado é uma pequena coleção de alta qualidade estética e simbólica 
distribuída nas peças – cartaz para impressão, cartaz para divulgação em 
redes sociais, capa de Facebook e jogo americano.

Aprecie sem moderação!
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Legenda Cartazes

1. 21/03/2013 A construção da polêmica pela mídia: crime e emoção

2. 18/07/2013 Comunicação, linguagem e diferenças

3. 22/08/2013 Redes sociais, manifestações e mudanças no Brasil

4. 24/10/2013 Passaporte biológico, doping e competitividade

5. 21/11/2013  Inovação, tecnologia e patentes

6. 20/02/2014 Diversidade sexual e discriminação no contexto escolar:

  o que você tem a ver com isso? 

7.  24/04/2014 Câncer: fatores biopsicossociais do adoecimento

8. 14/05/2014 Astronomia, uma ciência tão intrigante e ao mesmo tempo tão distante 

  do contexto escolar – por quê?

9. 21/08/2014 Cultura nerd 

10. 25/09/2014 Drogas 

11. 16/10/2014 Cultura e sustentabilidade

12. 18/11/2014 Crimes cibernéticos 

13. 29/09/2015 Ciência: quem faz? Onde? Como? 

14. 08/10/2015 Conflitos mundiais: quem é o verdadeiro vilão? 

15.  05/11/2015 Redução da maioridade penal: solução real ou faz de conta enganoso? 

16. 19/11/2015 Sistema de cotas raciais: reafirmação do racismo? 

17. 23/02/2016 Ciência, tecnologia e inovação: qual é o lugar do Brasil no contexto atual? 

18. 24-25/02/2016 Por dentro do CEFET-MG: percursos e possibilidade

  (Edição Especial recepção dos calouros da graduação - 2016/1)

19. 10/03/2016 Cultura maker: máquinas que produzem  máquinas!

  Para onde a nova revolução digital pode nos levar?

20. 12/05/2016 Política! Para quem precisa! Política! Para quem precisa de política!
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Imagens de quem esteve lá



Jogo americano 

Participante elaborando 
perguntas no jogo americano

Panorama da
biblioteca do Campus I,
Café Redes sociais, 
manifestações e
mudanças no Brasil



Equipes Ciência, café e 
cultura e Coordenação  

Geral de Divulgação 
Científica e Tecnológica: 

Laura Fiorini, Giordana 
Michelli, Rodrigo 

Augusto e Jéssica Lima 

Público participando em 
interação com a nuvem 

semântica 

Público participante
na biblioteca 



DJ Clever e DJ Guimyts 
(acervo DJ Clever) 

João Batista Santiago, Inês 
Gariglio, Márcio Basílio,  
Patterson Patrício e filho

Gerônimo Coura Sobrinho e 
Giani David Silva
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Silvana Lourenço Lobo, 
Wander Emediato de Souza e 

Christian Plantim

Equipe e debatedores: 
Café Passaporte 

biológico, doping e 
competitividade

Equipe e debatedores: 
Café Comunicação, 

linguagens e diferenças



125

Duncan Dallas e Silvania Nascimento
UEMG / Belo Horizonte.
(arquivo Luciana Zenha)

José Renato Carvalho Gomes e
Patterson Patrício
Café Inovação, tecnologias e patentes
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Patterson Patrício e 
James William Goodwin 

Junior 

Decoração: 
Café Diversidade sexual e 

discriminação no
contexto escolar

Regina Oliveira, Cláudia França e
Maria Salete Guimarães Moreira
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Parceria Interinstitucional
ICAR Lyon/CEFET-MG/UFMG/UEMG 

João Lucas Izidoro (Diva)

João Lucas Izidoro (Diva) e
Paulo Henrique Nogueira 
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Mateus Uerlei e Ellen Dutra 

Silvani dos Santos Valentim 

Márcio Geraldo Moreira Lima 
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Roberto Porto Fonseca 

Sandra Lúcia Horta Neves,
Marli Abadia Nascimento, 
Roberto Porto Fonseca e
Márcio Geraldo Moreira Lima 

Participação dos terceirizados 
Café Trabalho e relações 
humanas: como construir um 
ambiente de trabalho baseado 
no respeito e na valorização de 
todos os trabalhadores?
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Sidão e Quirino 

Geraldo de Paula e Dalmo
Setor de Manutenção

 Wesley John, apresentação musical
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Aplausos no encerramento Café 
Trabalho e relações humanas: 
como construir um ambiente 
de trabalho baseado no respeito 
e na valorização de todos os 
trabalhadores?

Participação dos terceirizados
Café Trabalho e relações 
humanas: como construir um 
ambiente de trabalho baseado 
no respeito e na valorização de 
todos os trabalhadores?

Ronan Daré Tocafundo, 
Bernardo Riedel, Cláudia França 
e Cláudio Henrique Pessoa 
Brandão (Galileu)
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Claire Polo, Justine Lascar e 
Gerald Peter Niccolai  (École 

Normale Supérieure de Lyon) 

Cláudio Henrique Pessoa 
Brandão (Galileu) e

Bernardo Riedel

Comemoração do Dia da Toalha, 
Café Astronomia, uma ciência 

tão intrigante e tão distante do 
contexto escolar - por quê? 
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Equipe Ciência, café e cultura. 
Café Cultura nerd

Público participante e equipe 
Ciência, café e cultura.
Café Cultura nerd

Cláudio Lúcio Mendes 
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Bruno Henrique Vieira Melo

Gustavo Coutinho de Faria

Palestrantes e equipe 
Café Drogas 
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Fernando Limoeiro e
Nilton Maia 

Chan Kou 

Índio e
Chan Kou
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Equipe e participantes
Café Cultura e sustentabilidade 

Ciência, café e cultura na Feira Brasileira de 
Ciências e Engenharia Instituto Politécnico,

USP-SP, março 2015

Rodrigo Alves, Cláudia França e
Denilson de Cássio Silva
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Nilton da Silva Maia

Luciana Costa,
Myllena Paula  e 
Daphne Caravalho

Nuvem semântica
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Maquete de alunos da
disciplina de História do prof. 

Denilson de Cássio Silva.
Café Conflitos mundiais: quem é 

o verdadeiro vilão?

Alunos integrantes do
MOCS/CEFET-MG.

Café Conflitos mundiais: quem é 
o verdadeiro vilão?

Debatedores
Café Conflitos mundiais: quem é 

o verdadeiro vilão?
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Jorge Lasmar, Cláudia França, 
Daphne Carvalho e Equipe da 
Cruz Vermelha

Ônibus do CEFET-MG no 
Aglomerado da Serra

Equipe do 
Café e alunos 
do CEFET-MG 
a caminho 
do Centro 
Cultural Lá 
da Favelinha, 
Aglomerado 
da Serra
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Leonardo Maia, Pedro Henrique 
(Bileia) e Pedro Casanova

Vista do Aglomerado 
da Serra. Café Redução 

da maioridade penal: 
solução real ou faz de 

conta enganoso? 

Vista do Aglomerado 
da Serra. Café Redução 

da maioridade penal: 
solução real ou faz de 

conta enganoso? 
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Eliézer Jônatas de Almeida Lima 
e Alex Taík D Moraes.
Café Redução da maioridade 
penal: solução real ou faz de 
conta enganoso?

Equipe e participantes 
Café Redução da 
maioridade penal: 
solução real ou faz de 
conta enganoso?

Equipe e participantes 
Café Redução da 
maioridade penal: 
solução real ou faz de 
conta enganoso?
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Equipe de concepção da
1ª Jornada CEFET-maker e
Café Cultura maker.

Heloísa Neves e
Denilson 

Denilson, Bernardo Jefferson, 
Eduardo Ribeiro Gomes e

Ed Valdo
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Debatedores e participantes
Café Cultura maker

Equipe Ciência, café e cultura 
(2015/2016)
Igor Rodrigues, Luciana Costa, 
Bernardo Falcão, Cláudia França, 
Denilson Silva, Myllena Paula e 
Daphne Carvalho

Público e debatedores
Café Política! Para quem precisa! 
Política! Para quem precisa de 
política!
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Carlos Lindemberg

Carlos de Freitas Juliana Lemos Costa 
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Público e debatedores
Café Política! Para 
quem precisa! Política! 
Para quem precisa de 
política!

Rodrigo Cardoso e 
Janeth Antônia da 
Rocha 

Janeth Antônia da 
Rocha 
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Adlane Villas-Boas 

Paulo Matos, Adlane 
Villas Boas, Rodrigo 

Cardoso e Janeth 
Antônia da Rocha

Paulo Matos 
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Cláudia França e 
Nicolas Arruda Maduro 

Público e debatedores

Público e debatedores
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Esta publicação materializa a ideia de registrar 
em livro relatos e narrativas de alguns participan-
tes do projeto Ciência, café e cultura, realizado 
entre os anos de 2013 e 2016, no Centro Federal 
de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Cafés 

-

o que sobre isso pensam as pessoas. Esta edição 

projeto realizado nessa instituição - aberto, par-
ticipativo, colaborativo, acolhedor, horizontal, em 
ampla sintonia com as pessoas que dele partici-
param. Respeitável público, a partir de agora vo-
cês podem apreciar as narrativas de quem esteve 
lá no Ciência, café e cultura.

Cláudia Gomes França
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