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

– 10 a 14 de agosto de 2009 –
Auditório João Gonçalves, no PAF I da UFBA
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 10/08/2009):
Apresentação do Colóquio, por João Carlos Salles (UFBA).
Conferência de abertura: “O prazer do texto: Platão, o anel magnético e nós”, por Ivan
Domingues (UFMG).
Palestras
(De 10 a 14 de agosto, em turnos de 9 às 12 e de 14 às 17hs. Início na tarde de 10 de agosto,
tendo cada palestra, com o respectivo debate, a duração máxima de uma hora e trinta minutos):
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“Condição Humana, de Hannah Arendt”, por Adriano Correia (UFG).
“O Banquete, de Platão”, por Ricardo Calheiros Pereira (UFBA).
“Elementos, de Euclides”, por Júlio Celso Ribeiro de Vasconcelos (UEFS).
“Pensamentos, de Pascal”, por Márcio Damin Custódio (UFBA).
“Totalidade e infinito, de Levinas”, por Luciano Costa Santos (UNEB).
“Sermões alemães, de Mestre Eckhart”, por Nancy Mangabeira Unger (UFBA).
“Discurso Filosófico da Modernidade, de Habermas”, por José Crisóstomo de Souza
(UFBA).
“Carta sobre a tolerância, de Locke”, por Antônio Carlos dos Santos (UFS).
“Do Contrato Social, de Rousseau”, por Genildo Ferreira da Silva (UFBA).
“Ensaios sobre a Pintura, de Diderot”, por Rosa Gabriella Castro Gonçalves (UFBA).
“A religião nos limites da simples razão, de Kant”, por Daniel Tourinho Peres (UFBA).
“In vino veritas, de Kierkegaard”, por Lourenço Leite (UFBA).
“A situação da classe operária na Inglaterra, de Engels”, por Mauro Castelo Branco de
Moura (UFBA).
“O nascimento da tragédia, de Nietzsche”, por Márcio José Silveira Lima (UFBA).
“Diário de Moscou, de Benjamin”, por Edvaldo Souza Couto (UFBA).
“Anotações sobre as cores, de Wittgenstein”, por João Carlos Salles (UFBA).
“Eros e Civilização, de Marcuse”, por Sérgio Fernandes (FSBB).
“Lógica Jurídica, de Perelman”, por Eduardo Chagas Oliveira (UEFS).

Entrada Franca

