FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E FILOSÓFICAS
Escola Doutoral de Filosofia

Tema: Conferência Internacional de Filosofia – Lutar por África hoje no contexto dos
PALOP: que significações?
Lema: Por um PALOP unido numa filosofia engajada no desenvolvimento sociopolítico da
África e do mundo
Maputo, 28 – 29 de Novembro de 2019, Biblioteca Central da UP Maputo
TERMOS DE REFERÊNCIA

0. Introdução
O paradigma libertário que caracterizou os principais representantes e expoentes das
correntes da Filosofia Africana continuo nas lucubrações do filósofo moçambicano Severino
Elias Ngoenha principalmente na sua obra Das Independências às Liberdades cuja 1ª edição
foi publicada em 1993 nas Edições Paulinas. Embora o sonho de muitos nacionalistas e
filósofos africanos não se ter realizado completamente, eis que surgem novos desafios
políticos, sociais e ambientais que necessitam de uma urgente reflexão a fim de se evitar
retornar às condições sub-humanas que não permitiam contemplar e programar o futuro.
Se todos os homens do Planeta, em especial os cientistas, são chamados a reflectir sobre os
problemas que assolam o Mundo, cada um na sua área do saber, o filósofo ganha aqui uma
missão a dobrar: não só porque ilumina àqueles sobre o questionamento daquilo que lhes
parece normal e legítimo, como também ele mesmo se coloca no asfalto da vida da
sociedade, intervindo como um verdadeiro guardião da verdade, a qual interessa aos amantes
do saber, aos menos favorecidos e às futuras gerações.
O ex-secretário Geral das Nações Unidas, Kofi Annan, reflectindo sobre a política externa de
George Bush, não hesitou em afirmar que o mundo não podia fechar os olhos enquanto se
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cometem violações grosseiras e sistemáticas dos direitos humanos. Trata-se de um apelo à
definição de princípios universais e legítimos de soberania dos Estados que, sem os quais,
não só se viola o Tratado de Versalhes (1648), como ainda deturpa-se os conceitos de
globalização e de mundo que, aos poucos, ganham significados polissémicos e intermináveis
sem contudo responder aos reais e actuais desafios da humanidade.
As organizações internacionais, não obstante a legitimidade dos seus programas, pecam por
não trabalharem em uníssono e em defesa dos sem voz, limitando as arbitrariedades tanto
comerciais, assim como políticas, religiosas, nas questões humanitários e nos preconceitos
que sufocam os países em vias de desenvolvimento, as minorias étnicas e, acima de tudo, o
futuro das novas e próximas gerações sem falar do próprio planeta em geral.

1. Objectivo Geral


Analisar o horizonte das reflexões filosóficas nos PALOP na sua relação com a
sociedade-mundo hodiernos.

2. Objectivos Específico


Compreender a relevância das reflexões filosóficas no quadro político, social,
cultural, económico e humanitário no panorama histórico-continental e mundial;



Desenvolver debates no contexto da identidade linguística, histórica e regional num
horizonte de justiça e de responsabilidade social;



Produzir uma publicação em forma de livro que sirva de alerta para os variados
problemas vividos conjuntamente a nível dos PALOP com relevância no continente e no
mundo.

3. Áreas temáticas da conferência


Identidades socioculturais;



Religião;



Ética da globalização;



Justiça.
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4. Metodologia
A metodologia a ser adoptada consistirá na apresentação de palestras e mesas redondas
em plenária na Biblioteca Central da UP Maputo, e comunicações paralelas em salas de aulas
de aulas da UP Sede.

5. Resultados esperados
- Debate académico;
- Publicação das comunicações apresentadas.

5. Público-alvo
Comunidade académica (pesquisadores, docentes, estudantes de Graduação e Pósgraduação) e público em geral.

6. Local de realização do Conferência
Cidade de Maputo, Universidade Pedagógica de Maputo, na Biblioteca Central.

7. Camada de resumos e comunicações
Os resumos e comunicações devem compreender as seguintes orientações:

7.1. Resumos
A inscrição para participação como orador no evento deve ser feita com o envio do
resumo da comunicação a apresentar. Os resumos dos trabalhos deverão ser enviados para os
e-mails (lucirimoz@yahoo.com.br e antonioxtomo@yahoo.com.br) até 31 de Setembro de
2019. Deve constar um resumo em português e outro em inglês ou francês. Os mesmos não
podem exceder 250 palavras, têm que conter palavras-chave (4 a 5), devem ser escritos a
espaço simples, formato da letra times new roman, tamanho 12. No resumo terão que constar
o objecto de estudo, os objectivos, metodologia, principais resultados, conclusões e
sugestões. As seguintes informações também devem constar:


Tema da conferência em que se enquadra a comunicação



Título do artigo em bold



Em nota de rodapé: Nome (s) do (s) autor (es), a formação, o título académico
e a instituição.
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7.2. Comunicações
As comunicações devem ser escritas em língua portuguesa e enviadas para o email
(lucirimoz@yahoo.com.br e antonioxtomo@yahoo.com.br) até dia 31 de Outubro de 2019.
Devem ter até 15 páginas, o tamanho da letra é 12, a fonte é time new roman, o espaço entre
as linhas é 1,5, as margens são: superior: 3cm; inferior: 2cm; esquerda: 3cm; direita: 2cm.
Nas referências bibliográficas devem ser só indicadas obras referenciadas/citadas no texto.
8. Comissões da Conferência
Existem duas comissões fundamentais para a referida conferência, as quais poderão ser
acrescidas de acordo com as circunstâncias.
8.1. Comissão Organizadora:
Prof. Doutor Severino Elias Ngoenha (Director da Escola Doutoral e Organizador)
Prof. Doutor Luís Cipriano Manuel (Coordenador)
Prof. Doutor José P. Castiano
Prof. Doutor António Xavier Tomo
Prof. Doutor Camilo Jimica
Prof. Doutor Rufino Filipe Adriano
Profª. Doutora Rosa Alfredo Mechiço
Mestre Escandação Tivane
Dra. Rute Mucave

8.2. Comissão Científica:
Prof. Doutor Severino Elias Ngoenha
Prof. Doutor José P. Castiano
Prof. Doutor Luís Cipriano Manuel
Prof. Doutor António Xavier Tomo
Prof. Doutor Camilo Jimica
Prof. Doutor Rufino Filipe Adriano
Profª. Doutora Rosa Alfredo Mechiço
Prof. doutor Mário Alberto Viegas

Maputo, aos 18 de Junho de 2019
A comissão organizadora
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