II COLÓQUIO O PRAZER DO TEXTO
ATIVIDADE DE EXTENSÃO PROMOVIDA PELO MESTRADO EM FILOSOFIA DA UFBA

– 14 a 18 de agosto de 2006 –
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 Mestrado 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:
Apresentação do Colóquio, por João Carlos Salles (UFBA). Dia 14/08/2006, às 10 horas.
Conferência de abertura: “Análise da intuição como movimento de leitura do texto filosófico
em Bergson”, por Franklin Leopoldo e Silva (USP). Dia 14/08/2006, às 10:15 horas.
Palestras:
(De 14 a 18 de agosto, em turnos de 9 às 12 e de 14 às 17hs, iniciando na tarde de 14 de agosto)
o “A Incoerência da Incoerência, de Averróis”, por Tadeu Mazolla Verza (UFBA).
o “Ente e Essência, de Tomás de Aquino”, por Márcio Damin Custódio (UFBA).
o “Discurso sobre a Servidão Voluntária, de La Boétie”, por Nancy Mangabeira Unger
(UFBA).
o “Duas Novas Ciências, de Galileo”, por Júlio Celso Ribeiro de Vasconcelos (UEFS).
o “A Verdade das Ciências contra os Céticos ou Pirrônicos, de Mersenne”, por Paulo Tadeu
da Silva (UESC).
o “Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, de
Rousseau”, por Genildo Ferreira da Silva (UFBA).
o “Observações sobre o Sentimento do Belo e do Sublime, de Kant”, por Rosa Gabriella
Castro Gonçalves (UFBA).
o “Fundamentação da Metafísica dos Costumes, de Kant”, Por Edmilson Menezes Santos
(UFS).
o “A Doutrina da Ciência de 1794, de Fichte”, por Daniel Tourinho Peres (UFBA).
o “Quádrupla Raiz do Princípio de Razão Suficiente, de Schopenhauer”, por Sílvia
Faustino de Assis Saes (UFBA).
o “O Único e sua Propriedade, de Max Stirner”, por José Crisóstomo de Souza (UFBA).
o “Manifesto Comunista, de Marx e Engels”, por Mauro Castelo Branco de Moura (UFBA).
o “A Origem do Drama Barroco Alemão, de Benjamin”, por Edvaldo Souza Couto (UFBA).
o “O Mito de Sísifo. Ensaio sobre o Absurdo, de Camus”, por Lourenço Leite (UFBA).
o “Investigações Filosóficas, de Wittgenstein”, por Alexandre Noronha Machado (UFBA).
o “Tratado da Argumentação, de Perelman e Olbrechts-Tyteca”, por Eduardo Chagas
Oliveira (UEFS).
o “A Arqueologia do Saber, de Foucault”, por Elyana Barbosa (UFBA).
o “Vida Comum e Ceticismo, de Oswaldo Porchat”, por Waldomiro José da Silva Filho
(UFBA).
Inscrições e informações: de 17 de julho a 14 de agosto de 2006, 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.

