VI CONGRESSO INTERNACIONAL DA SOFELP
FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO HOJE
1ª CIRCULAR
29/11/2016
A educação constitui um dos maiores desafios que se colocam às nações quando buscam
no desenvolvimento o bem-estar sustentado das suas populações. É uma realidade
inquestionável que a produção de riqueza, a luta contra a pobreza, o acesso à
informação, a saúde, o benefício e adequada utilização dos bens produzidos pela
técnica ou disponibilizados pela natureza, a participação cívica, a tolerância e a
solidariedade são dimensões inalienáveis da promoção da dignidade das pessoas,
dimensões estas que atravessam e são atravessadas necessariamente pela educação para
que sejam consequentes e coerentes.
Quando se fala de educação temos desde logo de contemplar a educação formal, a nãoformal e a informal, ou seja, a que acontece nas escolas de todos os níveis, na
família e na sociedade em geral e aqui muito especialmente a que passa pelos meios de
comunicação social. Na verdade, a educação – enquanto reprodução e inovação, entre os
saberes tradicionais e as aberturas da ciência - é um assunto que interessa e é
protagonizado por todos. Não pode assim deixar indiferente a filosofia enquanto
espaço de reflexão sobre o que dela se espera e exige em prol do bem-estar das
pessoas e das comunidades. É que da educação emergem problemáticas éticas,
antropológicas, metodológicas, sociológicas, psicológicas, biológicas e físicas sobre
as quais urge colocar interrogações bem fundamentadas, as quais impõem o esboço de
respostas a todos os títulos exigentes que deverão inclusive ajudar os profissionais
no exercício da sua missão quotidiana e os responsáveis políticos no esboço e
cumprimento das suas decisões.
Talvez o grande desafio que se nos coloca atualmente seja o de retomarmos e
questionarmos a célebre concepção de Comenius que olhava as escolas como “oficinas de
humanidade” contribuindo para que os homens adquirissem as virtudes que os tornam
“verdadeiramente homens”, mas interpelando-a agora com o pensamento: a educação é
pressuposto e horizonte de humanidade…
Depois do enorme sucesso dos eventos anteriores no Brasil, em Portugal e em Cabo
Verde, este congresso da SOFELP congrega, pela primeira vez em Moçambique,
investigadores dos diferentes países de língua oficial portuguesa em torno da
temática enunciada, a qual se ramifica num conjunto de sub-temáticas agrupadas nas
seguintes secções:
1. Educação e formação nos vários níveis e tipos de ensino: realidades e desafios;
2. Educação e cidadania: direitos humanos, formação pessoal e cívica;
3. Educação e meio ambiente: desenvolvimento e relação do Homem / Natureza;
4. Educação e ética: estatuto dos valores como referenciais de formação e conduta;
5. Educação e globalização: conexões e conflitualidades entre o local, o regional, o
nacional e o global;
6. Educação, arte e literatura/educação, ciência e técnica: confluências e desafios.
7. Educação e história: para compreender o presente e perscrutar o futuro;
8. Educação e investigação: estatuto e importância da investigação educacional;
9. Educação, família e comunidade;

10. Educação e filosofia: um espaço reflexivo, um debate em aberto.
DATAS IMPORTANTES
Submissão de resumos e palavras-chave: até 31 de março de 2017
Confirmação da aceitação das propostas de comunicação apresentadas: até 15 de abril.
ENVIO DO TEXTO COMPLETO ( 3 000 palavras ): até 31 de maio
INSCRIçõES: de 15 de abril a 31 de maio: $ 25 / Depois de 31 de maio: $30
Sócios da SOFELP: de 15 de abril a 31 de maio: $ 15 / Depois de 31 de maio: $ 20
Estudantes: $ 5
COMUNICAçõES LIVRES
NAS PROPOSTAS DE COMUNICAçãO O(A)S AUTORE(A)S DEVERãO:
- Apresentar em anexo um resumo com uma extensão entre 300 e 500 palavras e título,
acompanhado de 4 a 5 palavras-chave, bem como da indicação da secção temática
(considerando a lista acima discriminada) em que desejam que as comunicações sejam
apresentadas, sem qualquer identificação do autor/(a);
- Identificar no corpo do email o nome do autor(a), a instituição a que pertence e o
endereço que pretende seja utilizado para contacto.
Os resumos deverão ser enviadas para o seguinte endereço: sofelp@sofelp.com
Oportunamente serão enviadas novas circulares com informação mais detalhada acerca do
programa científico, comissão científica e organizadora, deslocações, alojamento e
programa social. Para que o(a ) mantenhamos informado(a) manifeste por favor desde já
o seu interesse em receber estas circulares e remeta-nos os nomes e endereços de
outras pessoas igualmente interessadas.
Colabore. Difunda esta circular. Obrigado!
PEL’A COMISSÃO ORGANIZADORA
Adalberto Dias de Carvalho
José Blaunde

PROGRAMA DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO MAPUTO, 15-16 DE
JUNHO 2017
A FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO HOJE
2ª CIRCULAR
06/03/2017
Aproxima.se a data limite para envio dos resumos das comunicações que recordamos em baixo,
juntamente com as demais formalidades e endereço para onde deverão ser remetidos. Apresentamos
agora também uma versão, ainda provisória, do programa, apelando à participação de todos os
investigadores, professores e estudantes de graduação e pós-graduação. Trata-se de um evento
de grande impacto científico que com certeza vai permitir, como todos os anteriores,
fortalecer a comunidade de filosofia da educação de língua portuguesa. Acresce que Maputo é
uma cidade bela e acolhedora que permite inolvidáveis encontros com um património cultural e
natural riquíssimo a descobrir ou redescobrir. Possui também unidades hoteleiras e
restaurantes de qualidade com preços acessíveis. Sobre tudo isto divulgaremos brevemente
algumas propostas.
1º DIA: 15. 06.17
08:30h - 09:00h
09:00h - 09:05h
09:05h - 09:10h
09:10h - 09:20h
09:20h - 09:45h

11:00h - 12:00h
12:00h - 14:00h
14:00h -15:30h
15:30h -16: 00h
16: 00h -17:30h

RESPONSÁVEIS
Protocolo
Mestre de cerimónia
Director da FAF
Reitor da UEM
Presidente da SOFELP- Professor
Doutor Adalberto Dias de Carvalho
Pausa para café
Organização
Conferência de abertura
Professor Doutor Brazão Mazula,
Moçambique
Debate
Moderador
Almoço
Todos
1ª Mesa Redonda e debate: Educação, ética e Cidadania
Pausa para café
Organização
Comunicações livres
Moderadores das mesas simultâneas

2º DIA 16.05.17
08:30h - 09:00h
09:00h - 10:00h

Registo dos participantes
2ª Conferência

09:45h - 10:00h
10:00h - 11:00h

10:00h
10:30h
10:45h
12:15h
14:00h

-

10:30h
10:45h
12:15h
14:00h
15:30h

15:30h -15:45h
15:45h -16:30h
da educação
16:30h -17:00h
17:00h

ACTIVIDADES
Registo dos participantes
Leitura do programa do Congresso
Notas de boas vindas
Discurso do Reitor da UEM
Objectivos do Congresso

Protocolo
Professor Doutor Sílvio Gallo,
Brasil
Debate
Moderador
Café
Organização
2ª Mesa Redonda e debate: Educação, identidades locais e globalização
Almoço
Todos
3ª Mesa Redonda: Educação, investigação e desenvolvimento sustentado das
comunidades
Actividades culturais
Organização
3ª Conferência: Presente e futuro da educação na perspectiva da filosofia
Professor Doutor Adalberto Dias de Carvalho, Portugal
Debate
Moderador
Conclusões encerramento
Mesa de encerramento

A educação constitui um dos maiores desafios que se colocam às nações quando buscam no

desenvolvimento o bem-estar sustentado das suas populações. É uma realidade inquestionável que a
produção de riqueza, a luta contra a pobreza, o acesso à informação, a saúde, o benefício e
adequada utilização dos bens produzidos pela técnica ou disponibilizados pela natureza, a
participação cívica, a tolerância e a solidariedade são dimensões inalienáveis da promoção da
dignidade das pessoas, dimensões estas que atravessam e são atravessadas necessariamente pela
educação para que sejam consequentes e coerentes.
Quando se fala de educação temos desde logo de contemplar a educação formal, a não-formal e a
informal, ou seja, a que acontece nas escolas de todos os níveis, na família e na sociedade em
geral e aqui muito especialmente a que passa pelos meios de comunicação social. Na verdade, a
educação – enquanto reprodução e inovação, entre os saberes tradicionais e as aberturas da
ciência - é um assunto que interessa e é protagonizado por todos. Não pode assim deixar
indiferente a filosofia enquanto espaço de reflexão sobre o que dela se espera e exige em prol do
bem-estar das pessoas e das comunidades. É que da educação emergem problemáticas éticas,
antropológicas, metodológicas, sociológicas, psicológicas, biológicas e físicas sobre as quais
urge colocar interrogações bem fundamentadas, as quais impõem o esboço de respostas a todos os
títulos exigentes que deverão inclusive ajudar os profissionais no exercício da sua missão
quotidiana e os responsáveis políticos no esboço e cumprimento das suas decisões.
Talvez o grande desafio que se nos coloca atualmente seja o de retomarmos e questionarmos a
célebre concepção de Comenius que olhava as escolas como “oficinas de humanidade” contribuindo
para que os homens adquirissem as virtudes que os tornam “verdadeiramente homens”, mas
interpelando-a agora com o pensamento: a educação é pressuposto e horizonte de humanidade…
Depois do enorme sucesso dos eventos anteriores no Brasil, em Portugal e em Cabo Verde, este
congresso da SOFELP congrega, pela primeira vez em Moçambique, investigadores dos diferentes
países de língua oficial portuguesa em torno da temática enunciada, a qual se ramifica num
conjunto de sub-temáticas agrupadas nas seguintes secções:
SECçõES E TEMáTICAS
1. Educação e formação nos vários níveis e tipos de ensino: realidades e desafios;
2. Educação e cidadania: direitos humanos, formação pessoal e cívica;
3. Educação e meio ambiente: desenvolvimento e relação do Homem / Natureza;
4. Educação e ética: estatuto dos valores como referenciais de formação e conduta;
5. Educação e globalização: conexões e conflitualidades entre o local, o regional, o nacional e o
global;
6. Educação, arte e literatura/educação, ciência e técnica: confluências e desafios.
7. Educação e história: para compreender o presente e perscrutar o futuro;
8. Educação e investigação: estatuto e importância da investigação educacional;
9. Educação, família e comunidade;
10. Educação e filosofia: um espaço reflexivo, um debate em aberto.
DATAS IMPORTANTES
Submissão de resumos e palavras-chave: até 31 de março de 2017
Confirmação da aceitação das propostas de comunicação apresentadas: até 15 de abril.
ENVIO DO TEXTO COMPLETO ( 3 000 palavras ): até 31 de maio
INSCRIçõES: de 15 de abril a 31 de maio: $ 25 / Depois de 31 de maio: $30
Sócios da SOFELP: de 15 de abril a 31 de maio: $ 15 / Depois de 31 de maio: $ 20
Estudantes: $ 5
COMUNICAçõES LIVRES
NAS PROPOSTAS DE COMUNICAçãO O(A)S AUTORE(A)S DEVERãO:
- Apresentar em anexo um resumo com uma extensão entre 300 e 500 palavras e título, acompanhado
de 4 a 5 palavras-chave, bem como da indicação da secção temática (considerando a lista acima
discriminada) em que desejam que as comunicações sejam consideradas, sem qualquer identificação
do autor/(a);
- Identificar no corpo do email o nome do autor(a), a instituição a que pertence e o endereço
que pretende seja utilizado para contacto.
OS RESUMOS DEVERãO SER ENVIADAS PARA O SEGUINTE ENDEREçO: SOFELP@SOFELP.COM
Saudações cordiais, A COMISSÃO ORGANIZADORA

VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO MAPUTO, 15-16 DE JUNHO 2017
A FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO HOJE
INFORMAÇÃO
04/04/2017

Estimado(a) Colega
Pode ainda enviar o resumo da sua proposta de comunicação para o endereço sofelp@sopfelp.com,
impreterivelmente até ao próximo dia 17 de abril.
Para o efeito, consulte, as circulares 1 e 2 anteriormente remetidas.
Saudações cordiais,
Adalberto Dias de Carvalho
Presidente da SOFELP

PROGRAMA DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO MAPUTO, 15-16 DE JUNHO 2017
A FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO HOJE
3ª CIRCULAR
24/04/2017

Tudo se prepara para que o VI Congresso da SOFELP repita o êxito dos anteriores.
No sentido de ajudar à preparação das deslocações dos congressistas, aqui fica um conjunto de
informações:
- Entre outros estabelecimentos hoteleiros possíveis, aconselhamos, pela boa relação
preço/qualidade/localização, o Hotel Vila das Mangas, o Montebelo Girassol ou o Rovuma, podendo
as reservas ser efectuadas pela net; há hotéis de maior luxo como o incontornável Polana, o
Avenida, etc.
- Deverão verificar junto dos serviços consulares de Moçambique quais os documentos necessários
para a entrada no país, designadamente o visto, bem como o prazo para a sua emissão;
- Embora em Maputo a situação não seja das mais preocupantes, aconselha-se que tomem a medicação
preventiva da malária e se façam acompanhar de repelentes. Deverão também ser portadores da
medicação de que eventualmente necessitem por rotina, assim como de outros remédios importantes
em situações agudas, tais como anti-diarreicos e, se possível, antibióticos. Esclarece-se,
todavia, que existe na cidade um razoável apetrechamento medicamentoso, ainda que ocorrendo, com
alguma frequência, a carência pontual de certos remédios;
- Deverá fazer um seguro de saúde que lhe permita utilizar, se necessário, serviços hospitalares
privados;
- Trata-se de cuidados normais nestas situações que em nada obstam à passagem de alguns dias de
excecional qualidade científica e convívio, assim como de fruição, antes ou após o Congresso, das
belezas e invulgar hospitalidade do povo moçambicano. Nesse sentido, aconselhamos a que preveja,
para além da visita à cidade de Maputo, eventuais deslocações às suas praias paradisíacas como a
da Ponta do Ouro e, mais longe, ao Parque da Gorongosa ou ainda ao Kruger Park, já na África do
Sul;
- Os meticais, a moeda local, podem ser adquiridos nas muitas ATM e casas de câmbio dispersas
pela cidade; em muitos restaurantes o dólar e o euro são aceites sem dificuldade;
- Para as deslocações no interior da cidade pode contar com um bom serviço de táxis, sendo sempre
aconselhável ajustar, antes da partida, o preço da viagem com o motorista;
- Em Maputo, há excelentes hipermercados muito bem abastecidos de todos os produtos habituais
para a vida quotidiana; há também restaurantes para todo o tipo de gostos, desde os
especializados na gastronomia local, até aos restaurantes de tradição culinária portuguesa,
passando pelos restaurantes sul-africanos, indianos e orientais;
- Um dado a ter presente é a invulgar qualidade estética do artesanato moçambicano, o qual pode
ser adquirido (não sem antes debater o preço numa sempre agradável conversa com os vendedores) na
feira do Jardim dos Continuadores;
- Brevemente, daremos mais informações sobre os locais em que terá lugar o Congresso e as formas
de acesso ao mesmo;
- Em anexo, segue o programa já definitivo, sem prejuizo de que possa vir a sofrer alguns
ajustamentos de pormenor;
- Não se esqueça que toda a correspondência deve ser enviada para sofelp@sofelp.com

Pel’ A Comissão Organizadora.
Adalberto Dias de Carvalho

VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO MAPUTO, 15-16 DE JUNHO 2017
A FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO HOJE
INFORMAÇÃO
26/04/2017

Recorda-se que, de acordo com os valores e prazos abaixo indicados, deverá proceder ao pagamento
da sua inscrição por transferência bancária para o IBAN: PT50 0033 0000 4539 0126 9420 5
enviando o comprovativo da mesma para o endereço sofelp@sofelp.com
Inscrições: de 15 de abril a 31 de maio: $ 25 / Depois de 31 de maio: $30
Sócios da SOFELP: de 15 de abril a 31 de maio: $ 15 / Depois de 31 de maio: $ 20
Estudantes: $ 5
Pel´A Comissão Organizadora
Adalberto Dias de Carvalho

VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO MAPUTO, 15-16 DE JUNHO 2017
A FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO HOJE
INFORMAÇÃO URGENTE
25/05/2017

Estimado(a) Congressista
Pede-me a comissão organizadora local do VI CONGRESSO INTERNACIONAL DA SOFELP
seguinte:
- Data e hora da chegada do voo a Maputo;
- Local de estadia.

que nos indique o

Se estiver a ter algum dificuldade na marcação da sua estadia, por favor comunique para tentarmos
ajudar.
Com os melhores cumprimentos,
Pel’A Comissão Organizadora
Adalberto Dias de Carvalho

PROGRAMA DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO MAPUTO, 15-16 DE JUNHO 2017
A FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO HOJE
4ª CIRCULAR
26/05/2017
ÚLTIMAS INFORMAÇÕES
- Agradece-se o envio dos nomes das unidades hoteleiras em que se encontrarão
hospedados em Maputo no período do congresso bem como das datas, horas e código dos
voos de chegada a Maputo a fim de permitir que se organize da melhor forma o apoio
local;
- O pagamento das inscrições no congresso, de acordo com os valores já divulgados e
constantes da página da SOFELP (www.sofelp.com[1]) deverá ser feito para:
IBAN: PT50 0033 0000 4539 0126 9420 5
BIC/SWIFT: BCOMPTPL
(Banco Comercial Português / Agência rua de Cedofeita 31 – Porto - Portugal)
Caso opte por pagar apenas no ato de registo antes de abertura do congresso deverá
fazê-lo também pelo valor correspondente ao respetivo atraso
- A inscrição não cobre as despesas de almoços, estando prevista a possibilidade de
se almoçar no restaurante da instituição de acolhimento
- O programa do congresso sofreu alguns ajustamentos, podendo ser consultado na
página da SOFELP (www.sofelp.com[1]);
- Na Universidade Eduardo Mondlane (UEM) as sessões do congresso terão lugar no
Complexo Pedagógico dentro do Campus Principal (Avenida Julius Nyerere, Maputo 257;
No ISFIC (Av. Emilia Daússe 1990 / Casa da Educação da Munhuana /Alto- Maé, ao
mercado Estrela), as sessões ocorrerão no Auditório;
Saudações académicas e até Maputo!
Pel’ A Comissão Organizadora
Adalberto Dias de Carvalho

NFORMAÇÂO
08/06/2017

Para os que chegam de fora, bem-vindo(a) a Maputo, a “Cidade das Acácias”! Para os que aqui
habitam, parabéns por viverem nesta cidade que tão bem recebe quem a visita! O nosso
congresso vai ser com certeza um êxito em termos científicos e de convívio. Todos nós
faremos por isso e seremos tolerantes por eventuais falhas decorrentes do facto de, embora
empenhados, termos de conjugar esta realização com os nossos restantes afazeres
profissionais. Desde já, obrigado à UEM e ao ISFIC por nos acolher.
Até breve, até Maputo!
A Comissão Organizadora

