VII COLÓQUIO O PRAZER DO TEXTO
ATIVIDADE PROMOVIDA PELO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA DA
UFBA, COM APOIO DO PRONEX FILOSOFIA E CIÊNCIAS (FAPESB/CNPq)

– 15 a 19 de agosto de 2011 –
Auditório do CRH/FFCH, em São Lázaro
A filosofia guarda uma relação singular com sua história, sempre retornando a 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 relevantes
para a filosofia, que, aliás, também o são para as ciências. 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 10:00hs do dia 15 de agosto de 2011):
Apresentação do Colóquio, por João Carlos Salles (FFCH-UFBA).
Conferência de abertura por Carlos Alberto Ribeiro de Moura (USP), “Merleau-Ponty leitor
dos clássicos”.
Palestras
o “Ética a Nicômaco, de Aristóteles”, por Juliana Ortegosa Aggio (15/08, às 14:00hs).
o “Suma teológica, de Tomás de Aquino”, por Marco Aurélio Oliveira da Silva (15/08, às
15:30hs).
o “Tratado dos Princípios do Conhecimento Humano, de Berkeley”, por Cláudia Bacelar
Batista (16/08, às 9:00hs).
o “Júlia ou A Nova Heloísa, de Rousseau”, por Genildo Ferreira da Silva (16/08, às 10:30hs).
o “Teses sobre Feuerbach, de Marx”, por José Crisóstomo de Souza (16/08, às 14:00hs).
o “O capital, de Marx”, por Mauro Castelo Branco de Moura (16/08, às 15:30hs).
o “Ecce homo, de Nietzsche”, por André Itaparica (17/08, às 9:00hs).
o “Assim falou Zaratustra, de Nietzsche”, por Paulo César de Souza (17/08, às 10:30hs).
o “A interpretação dos sonhos, de Freud”, por Marcus do Rio Teixeira (17/08, às 14:00hs).
o “O mal-estar na civilização, de Freud”, por Denise Coutinho (17/08, às 15:30hs).
o “Ciência e política: Duas vocações, de Weber”, por Paulo Fábio Dantas Neto (18/08, às
9:00hs).
o “O normal e o patológico, de Canguilhem”, por Naomar Monteiro de Almeida Filho
(18/08, às 10:30hs).
o “Análise e metafísica, de Strawson”, por Waldomiro José da Silva Filho (18/08, às
14:00hs).
o “A imagem científica, de van Fraassen”, por Charbel El-Hani (18/08, às 15:30hs).
o “Introdução ao pensamento futuro, de Axelos”, por Nancy Mangabeira Unger (19/08, às
9:00hs).
o “A ética protestante e o espírito do capitalismo, de Weber”, por Graça Druck (19/08, às
10:30hs).
o “A arqueologia do saber, de Foucault”, por Ricardo Calheiros Pereira (19/08, às 14:00hs).
o “Estâncias, de Agamben”, por Lourenço Leite (19/08, às 15:30hs).

Inscrições e informações: de 04 de julho a 15 de agosto de 2011, das 8:30 às 12:30hs, na
Secretaria da FFCH, em São Lázaro. Tel. 3283.6431.

