
 
 

REGULAMENTO PARA OS CAFÉS FILOSÓFICOS 
DA APEFP 

 

Após ter criado o homem, Deus disse: “Façam-se cafés para ele poder pensar”.  
(Livro das Profanações) 

 

Introdução 
 

A APEFP pretende promover em Portugal os cafés filosóficos como espaços de 

discussão abertos a todos aqueles que estejam interessados em participar de uma forma 

activa ou passiva num exercício de pensar filosófico. O café filosófico aberto também a 

todas as idades tenham ou não formação filosófica pois o que importa é falar sobre as 

questões da existência humana e é uma ocasião para fazer uma pausa nas nossas rotinas 

diárias e fazer um exercício de cidadania e de uma cultura do pensar. 

Um Café Filosófico é basicamente una tertúlia donde se pretende que um grupo de 

pessoas dialoguem civilizadamente sobre um tema proposto.  

A metodologia é simples, passa pelo diálogo informal mas que é metódico e 

construtivo. 
 

Regras para os Cafés Filosóficos da APEFP 
 

O presente regulamento tem por objectivo permitir uma melhor organização dos cafés 

filosóficos  que venham a ser realizados e promovidos pela APEFP. Assim as regras 

estabelecidas são as seguintes: 

 

1. Os cafés filosóficos promovidos pela APEFP poderão ser realizados num café, numa 

biblioteca, ou noutro espaço cultural apropriado. 

 

2- O café filosófico, é um espaço neutro onde se propõe a liberdade do pensamento e de 

expressão, assim como a escuta activa e positiva.  

 

3- O café filosófico é aberto a toda e qualquer pessoa, sem distinção de condição social, 

origem, idade, nível de estudo e cultura pessoal. 

 

4-Todos os participantes devem estar sentados em círculo ou em forma de U que 

permita um discussão horizontal. 

 

5- Os temas do café filosófico são sempre ligados com questões da sociedade; para uma 

prática da filosofia voltada para o ser humano. 

6-Os temas são propostos pelos responsáveis do café filosófico ou podem ser também 

propostos pelos participantes dos cafés filosóficos de um modo democrático. 

 

 



7- O café filosófico terá na figura do moderador o responsável pela coordenação do 

mesmo. 

8- O moderador conduz a sessão do café filosófico e terá como função abrir as sessões; 

distribuir a palavra aos participantes e coordenar essas mesmas participações. 

9- Quem abre a sessão é o moderador que em 5 minutos informa sobre as regras, 

apresentará o tema para o café filosófico e o convidado. 

10- Em cada sessão haverá um convidado especializado em cada tema, que terá o uso 

da palavra durante 20 minutos e que exporá o tema de uma forma compreensível a todos 

os presentes. 

11- Após o convidado ter terminado a sua exposição haverá um intervalo de 15 

minutos para se tomar café e se conviver, findo o qual haverá o tempo de debate e  de 

participação dos presentes na sessão afim de exporem as suas opiniões, ideias ou 

questões.  

 

12- Os presentes que desejem participar no debate devem inscreverem-se junto do 

moderador o qual orientará o debate.  O tempo de debate será de 30 minutos.  

13- Haverá em cada sessão do café filosófico um secretário que elaborará um resumo 

da sessão e o qual o apresentará como conclusão a todos os participantes. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

1- O moderador pode restringir a palavra aqueles participantes que não cumpram as 

regras do café filosófico. 

2-Não é permitido gravar as sessões do café filosófico sem autorização dos 

responsáveis.  

3-Não é permitido insultar as pessoas nem fazer referências aos aspectos: físico; etnia; 

raça, género, juízos estéticos, etc. Apenas se pode atacar os argumentos. 

4- A linguagem a ser usada durante as sessões deve ser simples e compreensiva a todos. 

 

5- Só participa activamente quem o desejar. 

 

6- Nas sessões de debate cada participante pode intervir no máximo duas vezes . 
 

 

 

 

P`lo Presidente Da Direção 

 

 
  

( Eugénio Oliveira) 


