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

– 11 a 15 de agosto de 2008 –
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. Lançamos, 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 11/08/2008):
Apresentação do Colóquio, por João Carlos Salles (UFBA).
Conferência de abertura: “Tempo, Finitude e Redenção em Assim Falou Zaratustra”,
por Oswaldo Giacoia Júnior (UNICAMP).
Palestras
(De 11 a 15 de agosto, em turnos de 9 às 12 e de 14 às 17hs. Início na tarde de 11 de agosto,
tendo cada palestra, com o respectivo debate, a duração máxima de uma hora e trinta minutos):
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

“Hipotiposes Pirronianas, de Sexto Empírico”, por Waldomiro da Silva Filho (UFBA).
“Metafísica, de Avicena”, por Tadeu Mazolla Verza (UFBA).
“Ente e Essência, de Tomás de Aquino”, por Márcio Damin Custódio (UFBA).
“Suma Teológica, de Tomás de Aquino”, por Ricardo Calheiros Pereira (UFBA).
“Cartas, de Descartes”, por Marisa Carneiro de Oliveira Franco Donatelli (UESC).
“Discurso sobre as Ciências e as Artes, de Rousseau”, por Genildo Ferreira da Silva
(UFBA).
“A Filosofia da História, de Voltaire”, por Edmilson Menezes (UFS).
“David Hume e a Crença, de Jacobi”, por Daniel Tourinho Peres (UFBA).
“A Educação Estética do Homem, de Schiller”, por Rosa Gabriella Castro Gonçalves
(UFBA).
“Dialética Erística, de Schopenhauer”, por Eduardo Chagas Oliveira (UEFS).
“Diário de um Sedutor, de Kierkegaard”, por Lourenço Leite (UFBA).
“Teses ad Feuerbach, de Marx”, por José Crisóstomo de Souza (UFBA).
“Além do Princípio de Prazer, de Freud”, por Sérgio Fernandes (FSBB).
“A Formação do Espírito Científico, de Bachelard”, por Elyana Barbosa (UFBA).
“Eclipse da Razão, de Max Horkheimer”, por Edvaldo Souza Couto (UFBA).
“História da Ciência e suas Reconstruções Racionais, de Lakatos”, por Olival Freire
(UFBA).
“Nomeação e Necessidade, de Kripke”, por Alexandre Noronha Machado (UFBA).
“História da Loucura, de Foucault”, por José Euclimar Menezes (UCSal/FRB).

Inscrições e informações: de 07 de julho a 11 de agosto de 2008, 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.

