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vidas e modelos individuais que mostram até onde pode chegar o ser humano
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A pessoa e a vocacào Unica e fascinante de Simone Weil sào ainda pouco conhecidas no Brasi', por isso o colóquio foi
organizado com o intuito de divulgar alguns
elementos do seu pensamento e explorar
profondamente alguns aspectos desta
vocacào tào originai e provocativa para os
homens e as mulheres de hoje, a fim de que
possamos nos deixar inspirar e provocar
por essa figura de mulher que iluminou o
século 20 e a humanidade com a pureza
e a profundidade de seus escritos, e
sobretudo de sua vida.
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