Lições de vida: Kierkegaard
Grandes questões da vida cotidiana
a partir das ideias de grandes pensadores

Robert Ferguson
“Há muito a se aprender com estas pequenas pérolas.”
The Observer

Considerado o primeiro filósofo existencialista, Søren Kierkegaard
foi também teólogo, poeta e crítico social. Nascido em Copenhague,
Dinamarca, em 1813, suas reflexões sobre a importância de
vivermos como indivíduos únicos com liberdade de escolha
pessoal permanecem desconcertantes até hoje por sua força e
brilhantismo.
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“Como se explica que eu seja um
participante desse gigantesco
empreendimento chamado realidade? E por que deveria participar?
Não pode haver escolha? E se não
há escolha, onde está o encarregado? Quero dizer-lhe algo.” S.K.

Em Lições de vida: Kierkegaard, o escritor e dramaturgo
Robert Ferguson apresenta as ideias desse pensador radical e
irônico cuja lição fundamental é nos acordar para o valor da
vida e de cada momento vivido.
A série Lições de vida aborda, em cada volume, o trabalho
de um grande pensador, trazendo à tona suas ideias mais
relevantes para entendermos nossos dilemas cotidianos. Além
de Kierkegaard, já foram publicadas edições sobre Freud e
Nietzsche. Esses livros mostram como as vozes da sabedoria de
outras épocas têm algo inspirador para cada um de nós. Ao final, trazem uma seção chamada “Dever de casa”, na qual o autor indica referências diversas (bibliografia, vídeos no YouTube,
documentários, filmes) buscando sempre informar, desmistificar o pensador e aproximá-lo do leitor.
A série é organizada por The School of Life, um centro de
saber e bem-estar, fundado em Londres, em 2008, pelo filósofo
Alain de Botton. No Brasil tem filial em São Paulo.

ROBERT FERGUSON é escritor e dramaturgo. Escreveu biografias
sobre Ibsen e Knut Hamsun, e um livro sobre os vikings. Com dois
romances publicados, é também autor premiado de peças dramáticas para rádio. Mora na Noruega.

