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O Projeto Café Filosófico busca como público a comunidade do IFF-Macaé, é frequentado por servidores
(técnico-administrativos e docentes) e estudantes, tendo entre quinze e quarenta pessoas por encontro.
Embora abertos ao público externo, a procura interna é dominante. Tem-se o objetivo geral de integrar a
comunidade e oferecer um espaço aberto, igualitário e interdisciplinar, no qual as demandas de aprendizado
e debate da própria comunidade sejam atendidas. Objetivos específicos do projeto incluem a) oferecer
informação a respeito dos temas escolhidos; e b) oferecer às pessoas interessadas pontos de partida para
pesquisas próprias, a partir de obras de aprofundamento como livros e documentários.
Como método, os temas são sugeridos pela comunidade e organizados em grupos de afinidade para debate
pela equipe do projeto, de acordo com critérios de popularidade, relevância e respeito à diversidade e aos
direitos humanos. Assim, temas como religião e política podem se associar em um ciclo de encontros sobre
religião, sendo um deles focado em seu uso político. Sugestões abrangentes (como “religião”) tendem a ser
associadas a outros temas e/ou subdivididas em tópicos mais específicos, de acordo com os temas
sugeridos pela comunidade.
Até o momento, foram realizados dois ciclos de encontros temáticos; O primeiro, a respeito de religião,
abrangeu três encontros focados respectivamente no sentimento de religiosidade e nas religiões no Brasil;
nos três monoteísmos abraâmicos; e no uso político-militar do sentimento religioso. Deste ciclo de três
encontros, a partir de uma parceria com o Projeto de Extensão IFFanzine, foi realizada uma oficina de
produção de zines e está em processo de publicação um zine realizado sobre o tema religioso, como retorno
à comunidade e divulgação dos temas e projetos. A parceria continua e a partir dela se planeja um segundo
zine, reunindo os próximos temas dos debates.
O segundo ciclo de três encontros tratou das leis brasileiras: a Constituição e os princípios que a
fundamentam foram tema do primeiro encontro, enquanto a dificuldade de proteger legalmente grupos que
necessitam de proteção específica (pessoas negras, mulheres e população LGBT) foi o tema dos dois
encontros seguintes. Para estes debates, houve participação presencial do NEABI do IFF-Macaé (através da
professora Juliana Barreto e bolsista Luiza Feliciano) e de Dorniê Mathias, da Secretaria Extraordinária da
Igualdade Racial da Prefeitura de Macaé, além da participação via internet (voz e vídeo, ao vivo) da ativista
Hailey Kaas, representando o grupo Transfeminismo, e do ativista Eduardo Peret, membro da equipe de
imprensa do IBGE e doutorando em Sociologia.
Pela natureza do projeto, que necessita de constante reavaliação e pesquisas sobre temas por encomenda,
não é possível fazer previsões específicas sobre o futuro próximo. Porém, os convites a especialistas e a
parceria com o IFFanzine serão mantidos.
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