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Olá! Seja muito bem-vindo(a) ao estudo online gratuito: 7 Dias para Entender Spinoza com 

André Martins.

PROPOSTA DO ESTUDO
É uma proposta para você que não está familiarizado com a filosofia desse pensador 

incontornável, mas também para você que gostaria de conhecer melhor e sob a ótica de 

André Martins os principais pontos de partida para a compreensão de seu pensamento 

impressionantemente transformador!

DISPONIBILIZAÇÃO DAS AULAS
Fizemos esse estudo de 7 dias no formato de aulas gravadas para se encaixar na rotina 

pessoal de todos(as) e garantir que cada um consiga assistir no horário de sua preferência. 

Por isso, as aulas não serão ao vivo. 

As aulas gravadas serão disponibilizadas dia a dia sempre às 19h conforme cronograma 

abaixo. Você poderá assistir no horário que for melhor para você, lembrando que elas 

ficam disponíveis até o dia 01/07.

Veja baixo o cronograma completo:

CRONOGRAMA DO ESTUDO
DIA 1 - 24/06, às 19h: Por que Spinoza é tão contemporâneo?

DIA 2 - 25/06, às 19h: O que é uma idealização platônica?

DIA 3 - 26/06, às 19h: Sujeito, razão e ciência

DIA 4 - 27/06, às 19h: Dicotomias corpo x mente

DIA 5 - 28/06, às 19h: Por que falar de afeto?

DIA 6 - 29/06, às 19h: Por que a guerra?

DIA 7 - 30/06, às 19h: A filosofia da mente de Spinoza: ferramentas conceituais para 
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uma clínica psicanalítica da potência 

COMO ACESSAR AS AULAS
As aulas serão disponibilizadas à partir do dia 24/06 e você acessa diretamente através do 

link:

circuitosaber.com/7diascomspinoza

SUPORTE
Se precisar de qualquer ajuda, você pode entrar em contato diretamente através do e-mail:

contato@circuitosaber.com ou através do whatsapp: +55 11 4210-7602.

SOBRE ANDRÉ MARTINS
Filósofo e psicanalista, nasceu em São Paulo, em 1966, tendo aos três anos de idade vindo 

morar no Rio de Janeiro, onde cresceu e reside até o presente.

 Doutor em Filosofia pela Université de Nice (1994), e Doutor em Teoria Psicanalítica pela 

UFRJ (2002), com Pós-Doutorado Jr. em História dos Sistemas de Pensamento pela ECO-

UFRJ (1995-1997) e Pós-Doutorado Sênior em Filosofia pela Université de Provence (2004).

SOBRE A CIRCUITO SABER
A Circuito Saber nasceu da experiência de mais de 1 década no mercado de educação à 

distância com a proposta de dar chão para a conexão entre você e grandes mestres.
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