III COLÓQUIO O PRAZER DO TEXTO
ATIVIDADE DE EXTENSÃO PROMOVIDA PELO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
FILOSOFIA DA UFBA

– 06 a 10 de agosto de 2007 –
Auditório da FFCH/UFBA, em São Lázaro
A filosofia guarda uma relação singular com sua história, sempre retornando a seus textos clássicos para
afirmar sua identidade e possível sentido. Com efeito, na leitura dos textos filosóficos (e ademais na
leitura filosófica de certos textos), constituem-se problemas, vocabulários e mesmo estilos próprios e
distintos. O Programa de Pós-Graduação em Filosofia lança, assim, com este ciclo de palestras, diversos
convites à leitura de textos de filosofia – peça definidora de nossa formação, mas também da relevância e
atualidade de nosso discurso. Afinal, bem o sabemos, o prazer de um texto clássico cuidadosamente lido é
parte substancial do que, em nosso caso, alimenta e realiza a unidade entre competência profissional e
vocação filosófica.

Abertura:
(às 10 horas do dia 06/08/2007)
Apresentação do Colóquio, por João Carlos Salles (UFBA). 10:10 horas.
Conferência de abertura: “Metafísica, de Aristóteles”, por Balthazar Barbosa Filho (UFRGS).
10:30 horas.
Palestras:
(De 06 a 10 de agosto, em turnos de 9 às 12 e de 14 às 17hs, iniciando na tarde de 06 de agosto)
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“De anima, de Aristóteles”, por Sílvia Faustino de Assis Saes (UFBA).
“Princípios de Filosofia Cartesiana, de Espinosa”, por Márcio Damin Custódio (UFBA).
“A Monadologia, de Leibniz”, por Tadeu Mazolla Verza (UFBA).
“Ensaio sobre a origem das línguas, de Rousseau”, por Genildo Ferreira da Silva (UFBA).
“Cartas Filosóficas sobre o Dogmatismo e o Criticismo, de Schelling”, por Daniel
Tourinho Peres (UFBA).
“Contribuição à Crítica da Economia Política, de Marx”, por Mauro Castelo Branco de
Moura (UFBA).
“Assim falava Zaratustra: um livro para todos, de Nietzsche”, por Fernando Barros
(UESC).
“A Genealogia da Moral, de Nietzsche”, por André Itaparica (UFRB).
“Infância berlinense por volta de 1900, de Walter Benjamin”, por Carla Milani Damião
(UESC).
“Passagens, de Walter Benjamin”, por Edvaldo Souza Couto (UFBA).
“Totalidade e Infinito, de Lévinas”, por Luciano Costa Santos (UNEB).
“Acaso e Necessidade, de Monod”, por Ricardo Calheiros Pereira (UFBA).
“Humanismo do Outro Homem, de Lévinas”, por Lourenço Leite (UFBA).
“A Filosofia e o Espelho da Natureza, de Richard Rorty”, por Waldomiro José da Silva
Filho (UFBA).
“O que são as Luzes, de Foucault”, por Elyana Barbosa (UFBA).
“Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga, de Pierre Hadot”, por José Crisóstomo de Souza
(UFBA).
“Após o fim da arte, de Arthur Danto”, por Rosa Gabriella Castro Gonçalves (UFBA).
“Verdade, de Paul Horwich”, por Alexandre Noronha Machado (UFBA).

Inscrições e informações: de 09 de julho a 06 de agosto de 2007, de 8 às 11:30 e de 13:30 às
17 horas, na FAPEX, à Rua Caetano Moura, 140, Federação. Tels. 3183.8460 ou 3183.8459.

