
 

 

 

 

Com Religião para ateus Intrínseca inicia a publicação de Alain de Botton 

 

 Observador crítico do cotidiano, o filósofo Alain de Botton faz uso da literatura 

para responder a algumas das expectativas mais básicas da humanidade. Eruditos e 

acessíveis, seus ensaios abordam temas ligados à filosofia da vida cotidiana, como o 

amor, a arquitetura e a literatura. Com o inédito Religião para ateus — uma defesa ao 

reconhecimento de conceitos religiosos como importantes aliados para mudanças 

culturais na sociedade contemporânea —, a Intrínseca inicia a publicação de sua obra. 

  Junto ao livro inédito, a Intrínseca publica a reedição de Como Proust 

pode mudar sua vida, obra de referência para o entendimento de uma de suas 

principais causas: buscar na cultura orientações e conselhos de como viver melhor. 

Nascido em Zurique, na Suíça, Alain de Botton é radicado em Londres e PhD em 

Filosofia Francesa pela Universidade de Harvard (EUA). Seus livros se tornaram best-

sellers em mais de trinta países e alguns deles foram transformados em documentários 

para a televisão britânica. Botton também é fundador da School of Life, instituição 

sediada em Londres dedicada a difundir novas visões sobre o conhecimento.  

 

Religião para ateus 

 

          Em Religião para ateus, o filósofo – e ateu obstinado – Alain de Botton 

discute o principal erro do ateísmo moderno: negligenciar os aspectos relevantes das 

religiões após o descarte dos princípios centrais de cada crença. Dissecadas, doutrinas 

como cristianismo, judaísmo e budismo podem ser compreendidas como aliadas 

culturais, oferecendo respostas às demandas humanas que a ciência não é capaz, como 

consolo, comunidade, moralidade e compreensão. Sua proposta é buscar a 

aplicabilidade de ritos e conceitos religiosos para a sociedade secular e está dividida em 

capítulos que abordam suas implicações em aspectos como comunidade, gentileza, 

educação, ternura, arte, arquitetura, pessimismo, perspectiva e instituições. 

         Com uma linguagem acessível e provocativa, Alain de Botton disseca como as 

religiões são sábias por não esperar que as pessoas lidem sozinhas com as emoções e 

por entender como pertencer a uma comunidade é, ao mesmo tempo, desejável e 

difícil. Sob essa perspectiva, critica o mundo atual que, obcecado pela liberdade total, 



toma os humanos como seres maduros, autossuficientes e racionais, em clara oposição 

à visão cristã que crê na vulnerabilidade e na insensatez inerentes à natureza humana.  

         De acordo com o autor, essa visão moderna não intervencionista reduz toda a 

complexidade das questões humanas a aspectos relativos, que devem ser julgados 

individualmente. “A abominação ao moralismo tosco baniu da esfera pública a discussão 

sobre moralidade”, complementa. Nesse ponto, Botton defende que a verdadeira 

liberdade não é a de ser abandonado à própria sorte, e sim a que é compatível com a 

necessidade — e o desejo — de ser estimulado e, muitas vezes, orientado.    

 Em Religião para ateus, esse diagnóstico é apresentado por meio de ricos 

ensaios sobre a obra de estudiosos no assunto, como Santo Agostinho e Espinoza, 

incursões pela Torá e pelos evangelhos, referências a obras sacras e a arquitetura. 

Erudito — porém acessível – o filósofo define que se a morte de Deus danificou, de 

forma irreparável, a capacidade de construir e manter uma estrutura ética, deve-se 

refletir que, se por trás dos ensinamentos das religiões estavam homens preocupados 

com essas mesmas questões, a ideia agora é simplesmente resgatá-las. 

 

“Ideias filosóficas sérias, conselhos provocantes e pensamentos sobre literatura são 

malabaristicamente lançados para o alto, como se fossem bolas, em todos os livros de 

Alain de Botton.” 

Cressida Connolly, Sunday Express 

 

Como Proust pode mudar sua vida 

 

 Marcel Proust (1871–1922), autor do monumental Em busca do tempo perdido, 

pode não parecer o melhor conselheiro sobre a arte do bem viver. Asmático, refém de 

uma relação enfermeira-paciente com a própria mãe, homossexual com experiências 

amorosas frustrantes, incapaz de manter um emprego, com frequência preso à cama 

graças à sua saúde debilitada e rejeitado pelos editores, Proust precisou custear a 

publicação de seu primeiro livro e só teve seus méritos literários plenamente 

reconhecidos após a morte. No entanto, para o filósofo Alain de Botton, sua vida — 

tanto quanto sua obra — representam uma riquíssima fonte de inspiração para reflexões 

sobre o trabalho, o amor, a vida em sociedade e o significado da existência humana. 

 Em Como Proust pode mudar sua vida, Alain de Botton emprega sua 

sensibilidade e se bom-humor característicos para destacar sábios conselhos contidos 

na obra e na correspondência de Proust. Para começar, Botton define Em busca do 

tempo perdido como “uma história prática e universalmente aplicável sobre como parar 

de desperdiçar a própria vida e começar a apreciá-la”. A partir daí, discute algumas 

ideias caras ao autor francês, como o processo de identificação do leitor em uma obra 

literária e seu potencial em sensibilizá-lo a ponto de transformar, bem como 

desenvolver, sua capacidade de entender e de descrever melhor suas próprias emoções. 

 Ao examinar o que qualifica como as “qualidades terapêuticas do romance 

literário”, Alain de Botton explora a constituição e as ações dos personagens do 

romance de Marcel Proust, tecendo um retrato sobre a vida do escritor francês — com 

episódios inusitados como seu único encontro com James Joyce – e reflexões a cerca do 



sofrimento e da necessidade de apreciar o tempo e de evitar qualquer forma de 

abreviação das nossas experiências e emoções. 

 

“Esse livro contém mais interesse humano e inventividade do que a maioria das obras 

de ficção. Ao enfatizar a capacidade de curar e aconselhar que há em Proust, De Botton 

nos faz o favor de relê-lo, fornecendo uma destilação doce e lúcida daquele lago vasto e 

sagrado.” 

John Updike, The New Yorker 

 

“Que livro maravilhoso! O resultado é contagiante e inteligente, divertido e estimulante, 

tudo apresentado de uma maneira tão nova que chega a ser única. Não consegui parar 

e, agora, tenho de recomeçar a leitura.” 

Brian Masters, The Mail on Sunday 

 

“Fiquei fascinada com sua abordagem da literatura – encarar Proust como Bíblia – e 

considero que a sabedoria de Proust está muito bem acentuada.” 

Muriel Spark 

 

“Um prazer a ser apreciado.” 

Michèle Roberts 

 

“Maravilhoso.” 

Richard Klein, The Village Voice 

 

“O livro mais engraçado que li nos últimos tempos.” 

Andrew Marr, The Independent 

 

“O pequeno livro de Alain de Botton é tão encantador, divertido e sensível, que talvez 

ele mesmo mude sua vida.” 

Allan Massie, The Daily Telegraph 

 

“Esse livro cativante é uma das mais divertidas obras de crítica literária que li nos 

últimos tempos.” 

The Sunday Telegraph 



 

“Um livro muito agradável.” 

Sebastian Faulks 

 

ALAIN DE BOTTON nasceu em Zurique, na Suíça, em 1969, mas transferiu-se para a 

Inglaterra com sua família quando tinha oito anos de idade. Estudou na tradicional 

Universidade de Cambridge. Seus escritos desenvolvem ideias originais apoiadas, de 

forma inusitada, na obra de grandes pensadores e seguem a tradição de Sêneca e 

Montaigne. 
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