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Ciclo 

A Subjetividade 
em questão 

maio a agosto | 2001 

Café DíverCídade 

Nos dias das Sextas Éticas, estará funcionando no 

jardim de inverno, da sede do Conselho, o Café 

DiverCidade. Gerenciado por uma equipe da 

Associação Franco Basaglia, que reúne técnicos, 

familiares e usuár ios de serviços de s a ú d e mental. 

Horário de funcionamento: das i S h o o às 24hoo. 



éticas 
Apresentação 

Sextas Éticas é como foi celebrada a nova programação 

1̂ que passa a incorporar a agenda fixa de eventos do CRP í 

SP. É composta por ciclos de debates que acontecerão 

uma vez por m ê s , sempre numa sexta-feira, a partir das , 

20 horas, no auditório do CRP SP. Os ciclos serão | 

orientados por um tema geral, mas a cada debate um 

assunto específ ico será colocado em d i s c u s s ã o . O tema 

deste primeiro ciclo é "A Subjetividade em Questão" q u ^ 

será abordado pela perspectiva das ideias f i losóficas deI 

F. Nietzsche e da Psicologia. Esperamos que este ciclo se| 

constitua como um espaço aberto, no qual possamos 

exercitara l iberdade de pensar/criar, refletir. 
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Jf 25 de maio 
Abertura 

Rachel Alvim presidente 
da Comissão de Ética do CRP SP 

"Do dilaceramento do sujeito 
à plenitude dionisíaca". 

Scarlett Marton, prof- doutora e livre 
docente em Filosofia da USP, coord. do 
GEN-, editora dos Cadernos Nietzsche 

e da Coleção "Sendas e Veredas" 

22 de junho 
"Pensar o sujeito em Nietzsche". 

Alberto Marcos Onate, prof. de Filosofia da 
Universidade Estadual do Paraná, 

membro do G E N - , doutorando da USP; 
João Augusto Pompeia, psicólogo, 

psicoterapeuta e prof. de 
Fenomenologia da PUC-SP. 

24 de agosto 
"Sobre o suposto autor 

da autobiografia de Nietzsche". 
Sandro Kobol Fomazzari, prof. de Filosofia 

da Universidade do Estado de Santa 
Catarina, membro do GEN- , doutorando da 

USP; Alfredo Naffah Neto, 
psicólogo, psicanalista, mestre 

em Filosofia pela USP, dr. em Psicologia 
Clínica, prof. titular da PUC-SP 

Sextas Éticas 
Local 

Auditório do CRP SP 

Horário 
Sempre numa sexta-feira às 2ohoo 
Lotação máxima 
130 lugares 

Inscrições antecipadas 
na Secretaria do CRP SP, por tel., fax 
ou e-mail (sua reserva será 
garantida até as i9h45). 

Entrada gratuita 

Lançamento dos Cadernos 
Nietzsche - n-11, a partir das 2ih30 


