
VI COLÓQUIO O PRAZER DO TEXTO 
ATIVIDADE DE EXTENSÃO PROMOVIDA PELO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

FILOSOFIA DA UFBA 

– 09 a 13 de agosto de 2010 – 

Auditório do CRH/FFCH, 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 relevantes 

para a filosofia. 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 09/08/2010):  

 

Apresentação do Colóquio, por João Carlos Salles (UFBA).  
 

Conferência de abertura: “Contraponto Heidegger Wittgenstein”, por José Arthur Giannotti 

(USP/CEBRAP).  

 

Palestras 

(De 09 a 13 de agosto, em turnos de 9 às 12 e de 14 às 17hs. Início na tarde de 09 de agosto): 

 

o     “A poética, de Aristóteles”, por Sílvia Faustino de Assis Saes (UFBA).  

o     “A brevidade da vida, de Sêneca”, por Marina Cavicchioli (UFBA).  

o     “O mestre, de Agostinho”, por Eduardo Chagas Oliveira (UEFS). 

o    “Ente e essência, de Tomás de Aquino”, por Márcio Damin Custódio (UFBA). 

o     “Sermões alemães, de Mestre Eckhart”, por Nancy Mangabeira Unger (UFBA).  

o     “Mensageiro das estrelas, de Galileu”, por Júlio Celso Ribeiro de Vasconcelos (UEFS).  

o     “Tratado das sensações, de Condillac”, por Carlota Ibertis (UFBa). 

o     “O conflito das faculdades, de Kant”, por Daniel Tourinho Peres (UFBA). 

o     “A democracia na América, de Tocqueville”, por Paulo Fábio Dantas Neto (UFBA). 

o     “A origem das espécies, de Darwin”, por Charbel El-Hani (UFBA). 

o     “A origem da família, da propriedade privada e do estado, de Engels”, por Mauro 

Castelo Branco de Moura (UFBA). 

o     “Os chistes e sua relação com o inconsciente, de Freud”, por Sérgio Fernandes (UFRB).  

o     “O mal-estar na civilização, de Freud”, por Angélia Teixeira (UFBA).  

o     “Teoria atômica e a descrição da natureza, de Niels Bohr”, por Olival Freire Jr. (UFBA). 

o     “Ser e ter, de Gabriel Marcel”, por Luciano Costa Santos (UNEB).  

o     “A vontade de saber, de Foucault”, por Ricardo Calheiros Pereira (UFBA).  

o     “O princípio responsabilidade, de Hans Jonas”, por Lourenço Leite (UFBA). 

o    “A transfiguração do lugar comum, de Arthur Danto”, por Rosa Gabriella Castro 

Gonçalves (UFBA).  

o     “O eu despertado, de Roberto M. Unger”, por José Crisóstomo de Souza (UFBA). 

 

 

Inscrições e informações: de 21 de junho a 09 de agosto de 2010, das 8:30 às 12:30 horas, na 

Secretaria da FFCH, em São Lázaro. Tel. 3283.6431. 


