
Programação
12 de maio
 
14h – 16h: Apresentação de 
Comunicações
 
16h30 – 17h: Mesa-Redonda 
Fernando Costa Mattos (UFABC)
“Nietzsche: a questão da subjetividade: entre 
universalidade e singularidade”
 
17h – 17h30: Luiz Damon Santos Moutinho 
(UFSCar)
“Foucault e a filosofia do sujeito”
 
17h30 – 18h: Alexandre Carrasco 
(Unifesp)
“A transcendência do Ego e o estádio de 
espelho”
 
18h – 18h45: Debate
 
19h: Conferência 
Oswaldo Giacoia Jr. (Unicamp) 

“Crítica e subjetividade em Nietzsche”

13 de maio
 
11h – 12h: Minicurso
Henry Burnett (Unifesp)
“O Caso Wagner de Nietzsche e a crítica 
adorniana”

14h – 16h: Apresentação de 
Comunicações

 
17h – 17h30: Mesa-Redonda 
André Luiz Garcia (UnB)
“Método monista e interpretação moral em 
Humano, Demasiado Humano”

 
17h30 – 18h: Adriano Correia (UFG)
“Políticas da Subjetividade em Hannah Arendt”

18h – 18h45: Debate

 
19h: Conferência
Franklin Leopoldo e Silva (USP)
“Subjetividade e crítica em Jean-Paul Sartre”

14 de maio

11h – 12h: Minicurso 
Henry Burnett (Unifesp)
“O Caso Wagner de Nietzsche e a crítica 
adorniana” 

14h – 16h: Apresentação de 
Comunicações 

16h30 – 17h: Mesa-Redonda
Antonio Edmilson Paschoal (UFPR)
“Genealogia e autogenealogia em Nietzsche”

17h – 17h30: André Constantino 
Yazbek (UFF)
“A noção de ‘cuidado de si’ em Foucault: filosofia 
e espiritualidade”

17h30 – 18h: Debate
 
18h – 18h30: Lançamento de livros 

19h: Conferência João Constâncio 
(Universidade Nova de Lisboa)  
“Nietzsche: sobre a subjetividade descentrada, 
ou a crise existencial do sujeito moderno”

20h30: Encerramento
Apresentação musical com Henry Burnett



Apresentação

O I Colóquio Internacional do Grupo de Pesquisa 

Crítica e Subjetividade tem por objetivo discu-

tir os estatutos filosóficos próprios de ambos os 

conceitos, bem como as relações e limites teó-

ricos entre eles, sobretudo no horizonte da filo-

sofia contemporânea em torno de autores que 

direta ou indiretamente se confrontaram com es-

ses conceitos, como Nietzsche, Sartre, H. Aren-

dt, Foucault. 

Nesse aspecto, o Colóquio circunscreve suas ati-

vidades em dois horizontes específicos: por um 

lado, a exegese dos domínios teóricos ‘Crítica’ e 

‘Subjetividade’ e, por outro lado, seus desdobra-

mentos em torno das principais preocupações da 

cultura contemporânea. 

Em termos institucionais, o evento pretende 

apresentar aos participantes capixabas, de ou-

tros Estados e estrangeiros os resultados mais 

recentes das pesquisas efetuadas por especialis-

tas e investigadores em torno do tema geral do 

Colóquio.

Organizadores:  

Prof. Dr. Jorge Luiz Viesenteiner e 

Profª. Drª. Thana Mara de Souza


