
Crash Course
de filosofia



O que é justiça? Como posso saber se algo é verdade ou não? O que torna as pessoas felizes? Como viver uma vida boa, manter 
a calma efazer as escolhas certas? Os filósofos ponderaram as grandes questões da existência durante séculos. E com suas 
ideias, eles não apenas aprenderam a entender melhor o mundo, mas também o moldaram. 

Inspirados nos Crash Courses da The School of Life nas sedes da Europa, apresentamos este curso inédito no Brasil.
Você conhecerá os maiores pensadores da história da filosofia, aprenderá sobre suas ideias, verá o mundo de uma maneira 
diferente e praticará a aplicação das ideias filosóficas mais importantes em sua vida cotidiana. Ideias que acreditamos ser 
mais atuais do que nunca. Você contará com grandes nomes como Sócrates, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Kant, 
Rousseau, Nietzsche, Sartre, Heidegger, Arendt, Foucault, entre outros, como seus novos amigos e conselheiros! 
Esse Crash Course é baseado no livro da The School of Life – Grandes Pensadores, que você também receberá com o curso. 

Durante 8 semanas, você aprenderá, com diferentes professores especialistas, a fazer perguntas melhores, a pensar mais 
profunda e criticamente sobre suas próprias convicções e a descobrir quais ideias podem nos ajudar a lidar com as principais 
questões da vida atual.

Você não precisa de nenhuma formação prévia para participar desse curso, apenas um interesse básico saudável e um nível 
elevado de compromisso e concentração. Trabalhamos muito para fazer as ideias desses pensadores soarem simples, fáceis e 
fascinantes para você. 

Teremos sido bem-sucedidos se, a partir desse curso, você se flagrar recorrendo a elas para esclarecer os dilemas da vida 
cotidiana e tomar melhores decisões.

O que
te espera
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Crash Course de Filosofia
1. Introdução à filosofia e aos filósofos de um 
jeito informal e lúdico;

2. Exame crítico das ideias de grandes pensado-
res;

3. Discussão baseada em exemplos cativantes 
e experimentos mentais;

4. Discussão filosófica com outros participan-
tes;

5. Aplicação dos métodos filosóficos a seus 
próprios exemplos e ideias.



Em oito encontros presenciais de 2h30, 
vivenciaremos o que significa aprender 
a pensar com os meios da filosofia. 

Juntos, discutiremos os seguintes tópicos:

AULA1. O nascimento do pensamento racional

Como os primeiros filósofos tentaram explicar o mundo sem a mitologia? 
Qual é a importância do diálogo, da reflexão e do reconhecimento da pró-
pria ignorância na construção do conhecimento? Como nos livrar dos erros, 
preconceitos e superstições do senso comum e pensar mais claramente so-
bre nossas vidas, carreiras e relacionamentos?
Como aperfeiçoar nossas virtudes morais e intelectuais?

(Filósofos pré-socráticos, Sócrates, Platão e Aristóteles)

AULA 2. A arte de viver bem

O que a filosofia pode nos ensinar sobre o autocuidado? Como manter a 
calma e a resiliência diante das maiores dores e angústias da vida? Como 
encontrar a felicidade e o prazer nas coisas simples? Como suspender nos-
sos julgamentos para viver melhor? Como unir religião e filosofia na busca 
pela paz de espírito? 

(Estoicos, epicuristas, céticos, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino)

O que vou aprender 
específicamente

Aulas
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Em oito encontros online de 2h30,
vivenciaremos o que significa aprender
a pensar com os meios da filosofia.

Juntos, discutiremos os seguintes tópicos:



AULA 3. O domínio e a derrota da Razão

Como o racionalismo rompeu com a religião e colocou o homem no centro 
do mundo? Qual o papel da dúvida na construção do conhecimento? Como 
a razão pode nos libertar da imaturidade? Por outro lado, quais os limites da 
razão? É possível sempre controlar nossas emoções? Pode haver um papel 
para a loucura em nossas vidas?

(Erasmo, Michel de Montaigne, Descartes, Spinoza, Kant, Rousseau 
Schopenhauer, Nietzsche e Freud)

AULA 4. Existência e sociedade

O que é justiça? Como a história constrói quem somos? O que é liberdade 
e o quanto somos livres? Qual é o nosso papel no mundo e na sociedade? 
Para onde estamos indo? O que é o certo? Como lidar com a angústia da 
morte?

(Hegel, Marx, Kierkegaard, Sartre, Simone de Beauvoir, Heidegger, 
Hannah Arendt, Foucault)

AULA 5. Filosofia da felicidade (eudaimonologia)
Como viver bem? O que é felicidade? Como encontrar serenidade 
e força interior?

AULA 6. Filosofia sobre o bem (ética)
Como devo agir? O que é ético? O que torna uma ação boa ou má? 
O que devemos uns aos outros?

AULA 7. Filosofia do conhecimento (epistemologia)
Como é possível o conhecimento? Como separar o falso e o verdadeiro? 
Como podemos justificar nossas convicções?

AULA 8. Filosofia da beleza (estética)
Como fazemos julgamentos estéticos? Qual é o papel da beleza em nossas 
vidas? Como realmente determinamos se algo é belo? Como podemos saber 
se algo é ou não é arte?
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Esse Crash Course é baseado no livro da The School of Life – Grandes Pensadores, que você também 
receberá com o curso. Você não precisa de nenhuma formação prévia para participar desse curso, 
apenas um interesse básico saudável e um nível elevado de compromisso e concentração. Trabalhamos 
muito para fazer as ideias desses pensadores soarem simples, fáceis e fascinantes para você. Teremos 

da vida cotidiana e tomar melhores decisões.

Programação Completa

Guilherme Spadini é médico psiquiatra e Mestre em Ciências pela Universidade de São Paulo. Atua em 
consultório com psiquiatria clínica de adultos e adolescentes, além de psicoterapia de orientação psico-
dramática. Tem larga experiência no SUS, nas áreas de álcool e drogas, emergências, medicina de família 
e comunidade, psiquiatria infantil, além de gestão de serviços e rede de assistência psicossocial. É profes-
sor convidado em disciplinas de graduação e pós-graduação da Faculdade de Medicina da USP.

Marcelo Ferretti é psicanalista e professor de Psicologia e Ética da FGV EAESP. Graduado em Psicologia 

mental e trabalho, campo em que realiza pesquisa de pós-doutorado, e entre psicanálise, teoria social 

Paulo (LATESFIP-USP), membro do comitê consultivo do Movimento Mente em Foco, iniciativa do Pacto 
Global da ONU no Brasil, e participante do Núcleo Semente (Saúde Mental e Direitos Humanos relacio-
nados ao Trabalho), vinculado ao Instituto Sedes Sapientiae.

Guilherme Spadini

Marcelo Ferretti 

professor e psiquiatra

psicanalista e professor de Psicologia e Ética
1. O nascimento do pensamento racional;
2. A arte de viver bem;
3. O domínio e a derrota da Razão;
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