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Resumo:
Indo ao encontro do papel social da Biblioteca, que se responsabiliza pelo acesso à informação
para gerar conhecimento como elemento de transformação da vida, a Biblioteca do Instituto
Federal do Espírito Santo (Ifes) - Campus Cachoeiro de Itapemirim mudou a forma como
organiza suas ações culturais, assim, estas passaram a ser desenvolvidas para abordar temas
transversais, relacionados à sustentabilidade ambiental e/ou desenvolvimento social. Tais
ações se iniciaram em 2018 e receberam o nome de Doc. com Café. Cada edição adota um
tema diferente, tendo por objetivo geral despertar na comunidade acadêmica hábitos de vida
de respeito a si mesmo, aos outros e ao meio ambiente, por meio do amplo acesso a
informação. Uma das edições teve como tema sustentabilidade ambiental e por meio de
parcerias com a comunidade acadêmica e externa, no primeiro dia foram realizadas palestras
e oficinas que trataram de ativismo alimentar e sustentabilidade, englobando veganismo,
hortas domésticas e lanches saudáveis. Já o segundo dia foi voltado a Mineração e
Sustentabilidade, tratando dos desastres ambientais da área de mineração com exibição de
documentário e debate. O Doc. com Café teve uma repercussão positiva na comunidade
acadêmica do Ifes, Campus Cachoeiro de Itapemirim e comprovou a importância da inserção
da Biblioteca como promotora no debate de temas de relevância para sociedade.
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Eixo temático: Eixo 2: Não devemos deixar ninguém para trás
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Introdução
No ano de 2018, a Biblioteca do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), Campus
Cachoeiro de Itapemirim mudou a forma como organiza suas ações culturais.
Assim, estas passaram a ser desenvolvidas para abordar temas transversais,
relacionados à sustentabilidade ambiental e/ou desenvolvimento social.
A ação cultural recebeu o nome de Doc. com Café e adotou um tema em cada
edição. De acordo com o tema que se desejava trabalhar, a Biblioteca selecionava o
documentário base e convidava os professores parceiros. Assim, a equipe do
projeto refinou as sugestões da Biblioteca, selecionou as outras fontes de
informação e organizou as atividades. Estas tinham sempre por base a exibição de
um documentário e a realização de um café, por isso o nome Doc. com Café, mas
englobaram também debates, palestras e atividades práticas e com maior potencial
transformador como as oficinas, além da ação concreta de arrecadação de doações
para alguma instituição.
O Doc. com Café tem por objetivo geral:
Despertar na comunidade acadêmica hábitos de vida de respeito a si mesmo,
aos outros e ao meio ambiente por meio do amplo acesso a informação sobre
a temática debatida.
Portanto, entendemos que o Doc. com Café vai ao encontro do papel social da
Biblioteca, que se responsabiliza pelo acesso à informação para gerar conhecimento
como elemento de transformação da vida.
Relato da experiência
Foram realizadas duas edições do Doc. com Café na Biblioteca do Ifes - Campus
Cachoeiro de Itapemirim no ano de 2018. Sendo a primeira realizada em julho com
o tema Economia Colaborativa e a segunda em outubro, com o tema
Sustentabilidade Ambiental. Sobre a qual iremos detalhar agora.

Escolhemos o tema Sustentabilidade Ambiental adotando a definição de
sustentabilidade como esclarecida por Leonardo Boff, a seguir:
Sustentabilidade é toda ação destinada a manter as condições energéticas,
informacionais, físico-químicas que sustentam todos os seres,
especialmente a Terra viva, a comunidade de vida e a vida humana,
visando a sua continuidade e ainda a atender as necessidades da geração
presente e das futuras de tal forma que o capital natural seja mantido e
enriquecido em sua capacidade de regeneração, reprodução, e coevolução.
(BOFF, 2012)

Assim, todos têm a responsabilidade para com a manutenção da vida no Planeta e
podemos começar a agir a partir de mudanças em nossa vida pessoal e em nossa
comunidade.
Com esta definição em mente, buscamos no Campus outras pessoas que estariam
interessadas em desenvolver a temática e estabelecemos parcerias com professores
do curso Técnico em Mineração e uma bolsista do Núcleo Incubador. Juntos,
estabelecemos os objetivos específicos para esta edição do Doc. com Café, a saber:




Apresentar informações e fontes de informação confiáveis para gerar
conhecimento como elemento de transformação da vida e respeito ao
meio ambiente;
Realizar atividades que gerem ações de respeito a si mesmo, como o
cuidado com a origem dos alimentos que consumimos e a preparação das
nossas próprias refeições;
Arrecadar itens para colaborar com a Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público (OSCIP) Casa Verde1 como gesto de respeito ao
próximo e vida em comunidade.

Com base nestes objetivos, as atividades foram realizadas dentro da Biblioteca.
Para tanto, ocorreram modificações em seu espaço físico, com mudanças na
posição de mesas e cadeiras, também a inclusão de tela, projetor, computador e
outros equipamentos necessários às oficinas.
As atividades foram divididas em dois dias. O primeiro foi dedicado ao ativismo
alimentar, enfocou o respeito a si mesmo, como o cuidado com a origem dos
alimentos que consumimos e a preparação das nossas próprias refeições. Neste dia
foram realizadas palestras e oficinas, com a inscrição livre e as vagas limitadas.

A Casa Verde abriga programas voltados para crianças e adolescentes em risco social, assim como
suas famílias e atualmente possui uma escola de música com uma orquestra infanto juvenil. A
Biblioteca também colabora com esta instituição por meio de arrecadação com multa solidária.
1

Atividade

23/10
Ativismo alimentar e sustentabilidade
Hora
Descrição

Palestra

14:20

Oficina I

15:00

Oficina II

15:40

Ativismo alimentar e sustentabilidade
Isabella Machado Altoé (Mestranda em Ciências
Sociais Ufes)
Oficina Horta Doméstica
Sr. Luiz Carlos Malavolti (Jardineiro Ifes Cachoeiro)
Oficina de Lanches Práticos e Funcionais
Larissa Machado Altoé (Graduanda de Nutrição)

Já o segundo dia foi dedicado aos impactos ambientais e tratou sobre o respeito ao
meio ambiente. Iniciou com a exibição de um documentário, seguida de um café,
depois o debate, que enfocou nos impactos ambientais da atividade mineradora
não deixando de perpassar pela responsabilidade de cada um para com o Planeta.

Atividade

24/10
Café com Doc. Impactos Ambientais
Hora
Descrição

Documentário

17:00

Home: nosso planeta, nossa casa (1h40min)

Café

18:40

Café compartilhado / Doação de sementes de
Girassol

Exibição de vídeos

19:00

Abertura (5min.)
Renata Lorencini Rizzi
Bibliotecária (Ifes Cachoeiro)
Trailer do Documentário: Home: nosso planeta,
nossa casa (2min28s)
Imagens do desastre Ambiental da Samarco
(3min13s)
Regência: a última hora antes da lama (10min42s)

Debate

19:30
19:35

19:45
19:55

Thaís Gualandi Faria (5 min)
Geóloga (Professora Ifes Cachoeiro)
Lyndemberg Campelo Correia (10min)
Engenheiro de Minas (Professor Ifes Cachoeiro)
Campus Cachoeiro de Itapemirim
José Geraldo Lima (10min)
Engenheiro de Minas (Professor Ifes Cachoeiro)
Marcos Antonio Sattler (10min)

20:15
Encerramento

Engenheiro Agronomo (PEAMA - Ifes Alegre)
Perguntas e falas abertas

21:30

Os equipamentos necessários para realização das atividades foram, em sua maioria,
do próprio Campus ou fornecidos pela equipe organizadora. Além disso, os
recursos financeiros necessários à realização da oficina de lanches e para o café
foram doados pela equipe e também arrecadados junto aos servidores do Campus.
Durante a semana da realização do evento, ficaram em estante de destaque na
Biblioteca todos os materiais disponíveis no acervo que tratam da temática
Sustentabilidade Ambiental.
Considerações Finais
Nos tempos atuais, a realização de ações por parte da Biblioteca se torna cada vez
mais difícil, devido à equipe reduzida e aos poucos recursos financeiros
disponíveis. Neste contexto, a realização das duas edições do Doc. com Café trouxe
uma nova perspectiva de atuação para o cotidiano da Biblioteca e comprovou a
importância da mesma atuar com temas de interesse ambiental e social, mesmo em
ações que nos pareçam pontuais.
O Doc. com Café teve uma repercussão positiva na comunidade acadêmica do Ifes Campus Cachoeiro de Itapemirim por alguns motivos, entre os quais destacamos:
A inserção da Biblioteca como promotora no debate de temas de relevância
para a sociedade;
A parceria da Biblioteca com agentes da comunidade externa e interna;
A transformação da Biblioteca em espaço aberto para debate de temas como
feminismo, luta de classes, veganismo, agronegócios, gênero e inclusão
social, ainda pouco discutidos neste espaço e que surgiram durante as
atividades realizadas;
Visibilidade para a Biblioteca, pelos eventos terem sidos realizados no seu
espaço físico, trazendo um novo olhar dos usuários para ela.
Além disso, realizar todas as atividades dentro da Biblioteca proporcionou maior
interação e colaboração da própria equipe da Biblioteca.
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