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Prefácio

O que é o existencialismo?

No seu romance O Rei Pálido, David Foster Wallace fornece um pode-
roso exemplo da atitude existencialista, iluminando a ansiedade e a con-
fusão generalizadas que todos experimentamos na Idade Moderna. Ele 
escreve:

Da próxima vez que estiveres em amena cavaqueira com uma pessoa 
apropriada, paras de repente a meio da conversa, olhas para o interlocutor 
de perto e dizes «O que se passa?». Dizes isto com preocupação. Ele dirá 
«Como assim?». E tu dizes «Há algo de errado. Eu sei que há. O que é?». 
E ele parecerá espantado e dirá «Como é que soubeste?». Ele não faz ideia 
de que há sempre alguma coisa errada com toda a gente. Normalmente, 
mais do que uma. Ele não sabe que toda a gente anda sempre a magicar em 
algo de errado, convencida de que exerce grande força de vontade e con-
trolo para impedir que os outros, que julga nunca terem nada de errado, 
reparem. (Foster Wallace, 2012:38) 

O que Foster Wallace aqui descreve não é um acontecimento abstrato 
ou intelectual, mas sim uma sensação visceral de que algo em nós não está 
certo; que não somos «reais» nem estamos «em casa» neste mundo; que 
a nossa existência é inelutavelmente finita e absurda; e que não existem 
absolutos morais que nos possam ensinar a viver. Essas são as expressões 
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elementares da condição humana com que o existencialismo lida. É uma 
atitude que confronta os pressupostos perturbadores que se ocultam sob 
a superfície das nossas vidas quotidianas, e tem o poder de nos agitar afe-
tivamente fora das nossas rotinas, obrigando-nos a relacionarmo-nos de 
maneira crítica com as escolhas e ações que fazem de nós quem somos 
e aquilo que somos. Mas o existencialismo, como movimento filosófico, 
a que se refere?

Uma das dificuldades iniciais de escrever um livro sobre o existencia-
lismo é a palavra em si. Esta é um «ismo» que dá a impressão enganadora 
de uma doutrina filosófica — ou, pior do que isso, uma escola filosófica — 
coerente e unificada. A palavra foi oficialmente cunhada pelo filósofo fran-
cês Gabriel  Marcel em 1943 e rapidamente adotada pelos seus compatriotas 
Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Mas muitos dos principais filóso-
fos do século xx, figuras como Martin Heidegger, Maurice  Merleau-Ponty 
e Albert Camus, rejeitaram o rótulo, ao passo que os seus pioneiros do 
século xix, por exemplo Søren  Kierkegaard e Friedrich Nietzsche, nunca 
ouviram falar dele. Os pensadores representativos do existencialismo estão 
longe de uma opinião unificada. Há existencialistas seculares, como  Sartre, 
 Nietzsche e Camus, cujas filosofias são inspiradas pela ideia da morte de 
Deus; mas também há proeminentes existencialistas teístas, como, por 
exemplo,  Marcel, Paul Tillich e Martin Buber. Certos existencialistas afir-
mam que somos radicalmente livres e moralmente responsáveis pelas 
nossas ações, mas outros, como Nietzsche, asseveram que o livre-arbítrio 
e a responsabilidade moral são uma ficção. Alguns, como Kierkegaard, 
Beauvoir e Sartre, defendem que o existencialismo é uma forma de subje-
tivismo, enquanto outros, como Heidegger e Merleau-Ponty, rejeitam essa 
ideia como um equívoco e propõem a centralidade da intersubjetividade 
ou ser-no-mundo. E tanto há existencialistas que defendem que as nos-
sas relações com os outros estão invariavelmente maculadas pela aliena-
ção, pela autoilusão e pelo conflito como existencialistas que desenvolvem 
noções de dependência mútua, amor desinteressado e genuína comunhão 
com o próximo.

Dadas essas visões antagónicas, existem indicações claras de uma nova 
orientação filosófica emergente na Europa moderna, centrada especifica-
mente na questão do que significa ser humano. Já no século xvii, o filó-
sofo e matemático francês Blaise Pascal cunhou a frase «lógica do coração» 
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(logique du cœur) numa tentativa de explicar o mistério do lado afetivo 
da existência humana — um mistério sempre inacessível para a razão e a 
lógica tradicionais. Na obra Pensamentos, Pascal fornece uma das primeiras 
expressões da atitude existencialista:

Que o homem, regressando a si mesmo, considere o que ele é em 
comparação com o que existe; que ele se considere perdido, e a partir 
dessa pequena masmorra, na qual se encontra instalado, e que é o uni-
verso, que ele aprenda a dar o devido valor à terra, aos seus domínios, às 
suas cidades, às suas casas e a si mesmo. […] Quem quer que deste modo 
se considere, ficará aterrado consigo próprio. (Pascal, 1995:199)

Em meados do século xix, Kierkegaard adotaria a experiência de 
 Pascal, de isolamento e medo existencial, para em torno dela criar toda uma 
filosofia, sublinhando a importância das paixões singulares e concretas do 
«indivíduo existente» em detrimento de qualquer verdade abstrata ou obje-
tiva. Passada uma geração, Nietzsche iria promover os ideais da «filosofia 
da vida» (Lebensphilosophie), que destacava a incalculabilidade da  expe-
riência humana e a impossibilidade de explicar as forças rudimentares da 
vida com apelos à razão. Na década de 1920, Heidegger apresentava a sua 
própria «analítica existencial», ou «analítica do Dasein» (Daseinsanalytik), 
e Karl Jaspers, seu contemporâneo, desenvolvia uma «filosofia da existên-
cia» (Existenzphilosophie). Ambos lidavam com a liberdade inexprimível 
do indivíduo e os estados humanos de ansiedade e ser-para-a-morte, que 
desafiam a apreensão racional. Assim, muito antes de a palavra «existen-
cialismo» ser oficialmente introduzida e de os cafés da Boulevard Saint-
-Germain, em Paris, serem povoados pelo uniforme de camisolas pretas, 
calças pretas e cigarros, as ideias fulcrais do movimento já haviam sido 
articuladas. Isso ajuda a explicar a observação de David Cooper de que 
«nenhuma das grandes obras existencialistas contém a palavra “existencia-
lismo”» (1999: 1). 

Embora o existencialismo não possa ser reduzido a uma doutrina ou 
escola de pensamento unificada e os seus principais representantes divir-
jam amplamente nas suas opiniões, o fio comum que une estes pensadores 
é o seu interesse pela situação humana como ela é vivida. É uma situação 
que não pode ser pensada ou captada num sistema abstrato; apenas pode 
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ser sentida e tornada significante pelas escolhas e ações concretas do indi-
víduo que existe. Deste interesse partilhado surge um conjunto de temas 
que se sobrepõem nos textos, que tornam possível agruparmo-los sob a 
designação comum de «existencialismo».

A Existência Precede a Essência — Os existencialistas promovem a 
ideia de que os humanos existem diferentemente das outras coisas, como 
as árvores, os artefactos culturais e os animais. Nós, humanos, não pode-
mos ser compreendidos como meras coisas objetivamente presentes; isto 
porque existimos, ou seja, fazemos escolhas e agimos durante toda a nossa 
vida. Isto significa que não há uma «essência» previamente dada que 
determine quem ou o que somos. Somos seres que se fazem a si mesmos, 
e tornamo -nos quem somos com base nas escolhas e ações que tomamos 
no decorrer das nossas vidas. Desse ponto de vista, não existe explicação 
definitiva ou completa para ser-se humano, pois nada há que fundamente 
ou assegure a nossa existência; somos um «ainda não», eternamente no 
processo de compreender quem somos à medida que avançamos possibili-
dades e projetos futuros. 

O Eu como Tensão — Ao interpretar a existência como um processo de 
construção de si mesmo e não como um objeto ou uma coisa, os existen-
cialistas sustentam que a estrutura do eu envolve uma tensão ou luta entre 
o que designam de «facticidade» e «transcendência». Por um lado, nós, 
humanos, somos determinados pelas limitações da nossa natureza factual: 
a nossa fisiologia, a nossa sexualidade, a nossa situação socio-histórica. Isso 
é a nossa facticidade. Por outro lado, na medida em que somos autocons-
cientes e cientes dessas limitações, podemos transcendê-las ou superá-las 
tomando uma posição sobre elas, isto é, ao escolher interpretá-las de certas 
maneiras, ao dar-lhes sentido, e assim criar as nossas identidades. Essa é a 
nossa transcendência.

A Angústia da Liberdade — Enquanto seres que podem tomar uma 
posição quanto à nossa facticidade, os existencialistas geralmente concor-
dam que somos livres e responsáveis por quem somos e por aquilo que 
fazemos. Mas essa compreensão costuma ser acompanhada de angústia 
porque nos lembra que só nós somos responsáveis pelas escolhas e ações 
que fazemos nas nossas vidas. Os existencialistas rejeitam a ideia de que 
existam absolutos morais, cálculos utilitários ou leis naturais que possam 
explicar ou justificar os nossos atos. Conforme escreve Sartre (2001:296, 
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ligeiramente modificado), no que diz respeito às ações humanas, «não há 
desculpas atrás de nós nem justificações à nossa frente». 

A Perspetiva de Dentro — Porque a existência humana não é algo que 
possa ser estudado de uma perspetiva de objetividade distanciada, os exis-
tencialistas são da opinião de que só nos podemos compreender a nós pró-
prios adotando o que se pode chamar «uma perspetiva de dentro». Isto 
é, antes de nos envolvermos em qualquer teorização desinteressada sobre 
quem somos ou o que somos, temos de lidar com a experiência de ser 
humano conforme ela é vivida no contexto da nossa situação. Por esta razão, 
os existencialistas rejeitam a ideia de que a objetividade é possível ao dar 
uma explicação da existência humana. Qualquer explicação do que signi-
fica ser humano está já mediada pelo entrelaçamento contextual dos nos-
sos envolvimentos sociais, pelas nossas orientações corporais, pelas nossas 
emoções e pelas nossas capacidades percetivas.

Estados de Espírito como Reveladores — Segundo os existencialistas, 
nós não adquirimos conhecimento da situação humana através do pen-
samento distanciado ou da demonstração racional, mas sim pelas expe-
riências viscerais do indivíduo. Percebemos o que é importante nas nossas 
vidas através dos nossos estados de espírito, pelos sentimentos que expe-
rimentamos sobre as coisas. Alguns estados de espírito, como a ansiedade 
(Heidegger), a náusea (Sartre), a culpa (Kierkegaard) e o absurdo (Camus), 
têm especial importância para os existencialistas, com base na sua capaci-
dade para nos despertar da nossa complacência e autoilusão quotidianas ao 
revelarem a liberdade e finitude fundamentais da nossa situação. Isso, por 
sua vez, dá-nos a oportunidade de sermos honestos para connosco mesmos 
e de nos dedicarmos às nossas vidas com renovada paixão, intensidade e 
concentração.

A Possibilidade de Autenticidade — Como temos uma tendência 
para a conformação com as identidades e os papéis aplanados do mundo 
público, a questão da autenticidade, de ser verdadeiro consigo mesmo, é 
central para os existencialistas. A ideia é formulada de várias maneiras, 
por exemplo, como ser um «cavaleiro da fé» (Kierkegaard), um «super -
-homem» ( Nietzsche), um «rebelde» (Camus) ou um «indivíduo autêntico» 
( Heidegger). Desse modo, os existencialistas desenvolvem a possibilidade 
de viver uma vida significativa, comprometida e plena em face do absurdo 
e da morte. A ideia de autenticidade serve como uma réplica poderosa 
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à  crítica de que o existencialismo é uma espécie de filosofia niilista em 
que «vale tudo».

Ética e Responsabilidade — O existencialismo não exige a adesão a 
qualquer princípio moral normativo. No entanto, é imerecida a acusação 
de que o existencialismo é uma filosofia amoral. O existencialismo gira em 
torno de duas das questões morais mais fundamentais que existem. O que 
devo fazer? Como devo viver? Além disso, ao reconhecer a nossa liberdade 
fundamental, os seus representantes reconhecem que não estamos isen-
tos de responsabilidade pelos nossos atos nem da obrigação de cultivar o 
ideal de liberdade para os outros. Dessa perspetiva, o existencialismo ofe-
rece uma visão clara do que significa um modo de vida valioso ou louvá-
vel. É uma vida que enfrenta a liberdade e a vulnerabilidade inelutáveis da 
situação humana e que se responsabiliza pelo facto de as nossas ações terem 
consequências importantes na vida alheia.

Porquê este livro?

É difícil justificar uma nova introdução ao existencialismo, dado o 
número de monografias de grande qualidade publicadas sobre o assunto 
nas últimas seis décadas. A começar pelo pioneiro Irrational Man: A Study 
in Existential Philosophy, de William Barrett (1958), destacam-se algu-
mas obras secundárias em língua inglesa, particularmente Existence and 
 Freedom, de Calvin O. Schrag (1961), An Introduction to Existentialism, de 
Robert Olson (1962), Existentialism, de John Macquarrie (1972), e From 
Rationalism to Existentialism: The Existentialists and Their Nineteenth -
-Century Backgrounds, de Robert Solomon (1972). Apesar do seu signi-
ficativo contributo, esses textos estão agora bastante desatualizados. Mais 
recentemente,  Thomas Flynn escreveu um livro claro e envolvente cha-
mado Existentialism: A Very Short Introduction (2006), mas, devido à 
sua brevidade, não consegue incluir um conjunto amplo de pensadores 
ou desenvolver questões-chave com suficiente pormenor. E  Rethinking 
 Existentialism, de Jonathan Webber (2018), oferece um tratamento original 
e estimulante do existencialismo como teoria ética, mas o foco limitado 
do livro em Sartre e Beauvoir e a sua respetiva influência descura outras 
figuras importantes e os contornos filosóficos e históricos mais amplos do 
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movimento. Na minha opinião, foi Existentialism: A Reconstruction, de 
David Cooper (1999) (publicado originalmente em 1990), que estabeleceu 
o padrão em termos de abrangência e de atualizar o existencialismo e pô-lo 
a dialogar com temas centrais na filosofia anglófona dominante. O meu 
objetivo neste livro é seguir o exemplo de Cooper ao sublinhar a relevância 
duradoura do existencialismo para a filosofia contemporânea, mas tento 
recorrer a um conjunto mais vasto de figuras filosóficas e literárias e abor-
dar temas que muitas vezes são negligenciados ou subexplorados noutras 
obras introdutórias.

Há uma tendência nos textos introdutórios ao existencialismo para 
incidir estreitamente nos «quatro grandes» — Kierkegaard, Nietzsche, 
Heidegger e Sartre. É uma abordagem compreensível, dada a enorme 
repercussão filosófica e cultural destes, mas tende a esquecer a relevân-
cia de existencialistas religiosos e literários, como Dostoievski, Camus, 
 Tolstoi, Marcel, Unamuno, Rilke e Buber, bem como existencialistas femi-
nistas como Beauvoir. Em algumas introduções, a influência da filosofia 
de Nietzsche é minimizada, porque ele rejeita um dos princípios centrais 
do existencialismo, ou seja, que os seres humanos são radicalmente livres 
e, portanto, moralmente responsáveis   pelas suas ações. Existem também 
temas fulcrais de corporização e ser-no-mundo que muitas vezes ficam por 
explorar, e às vezes há uma incapacidade para situar o existencialismo den-
tro do contexto histórico da modernidade. Finalmente, há a questão da 
influência significativa que o existencialismo exerceu nos campos aplicados 
da medicina, psiquiatria e psicoterapia — uma repercussão a que muitas 
vezes não é dada importância em textos introdutórios.

Desde a publicação da primeira edição do presente livro, em 2014, os 
leitores chamaram a minha atenção para uma série de interesses. Por exem-
plo, a atenção a Beauvoir parecia muito limitada, dada a explosão de estu-
dos na fenomenologia feminista nos últimos anos; havia interesse numa 
discussão mais ampla sobre o papel dos estados de espírito e a possibilidade 
do amor e do autêntico ser-com-os-outros no pensamento existencialista; 
e alguns leitores queriam ver um tratamento mais robusto da influência do 
existencialismo no surgimento e desenvolvimento da teoria crítica da raça. 
Mas a crítica mais importante da primeira edição envolveu a sua falha em 
abordar a crítica marxista do existencialismo, especialmente porque essas 
críticas tiveram um papel poderoso em moldar a transformação na filosofia 
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posterior de Sartre. Esta segunda edição tenta tratar esses interesses por 
meio de discussões revistas e ampliadas dessas questões; também oferece 
um capítulo inteiramente novo, intitulado «Marxista, feminista e existen-
cialismo negro», que aborda criticamente a ênfase míope do existencia-
lismo na liberdade individual e a sua aparente negligência das condições 
materiais de vida que nos oprimem e constrangem.

Esta segunda edição continua a incidir principalmente sobre os qua-
tro grandes; mas lanço uma rede bastante maior, recorrendo a uma ampla 
variedade de figuras filosóficas e literárias conforme a sua relevância para 
as questões discutidas. O primeiro capítulo, «Existencialismo e moderni-
dade», é dedicado às raízes históricas do eu ocidental, à medida que este 
emerge da tensão entre a razão grega e a fé hebraica, e explica como essa 
tensão é reformulada na modernidade. Em conformidade com esta orien-
tação, a obra de Nietzsche é colocada no centro das atenções; ela enquadra 
a situação do niilismo e da morte de Deus, dois temas que se tornam ful-
crais para os existencialistas do século xx. Há também uma breve discussão 
da repercussão cultural mais ampla do existencialismo fora da filosofia.

O segundo capítulo, «A perspetiva de dentro», ocupa-se da crítica do 
existencialismo ao distanciamento metodológico e à objetividade, argu-
mentando que qualquer explicação da existência humana deve começar 
de dentro da própria perspetiva finita e situada do seu autor. Aqui, são 
introduzidas diferentes explicações da perspetiva de dentro, como, por 
exemplo, a conceção de Kierkegaard da verdade subjetiva, o perspeti-
vismo de  Nietzsche e as explicações fenomenológicas conforme surgem na 
obra de Heidegger, Sartre e Merleau-Ponty. 

O terceiro capítulo, «Ser-no-mundo», aborda as maneiras pelas quais 
o existencialismo abala os dualismos filosóficos tradicionais — nomea-
damente ao interpretar o ser humano não como uma coisa ou substância 
fechada, mas em termos de envolvimento pré-reflexivo no mundo. Embora 
o capítulo se baseie sobretudo no trabalho seminal de Heidegger e Merleau -
-Ponty para expor o modo como já incorporamos uma compreensão das 
coisas intramundanas, ele também convoca o trabalho de nomes como 
Frantz Fanon e Iris Marion Young, para mostrar como essa compreensão 
tácita pode desagregar-se como consequência da diferença racial e sexual.

O resto do livro trata das principais questões de individualidade, liber-
dade, autenticidade e ética. O quarto capítulo, «O eu e os outros», descreve a 
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configuração existencialista do eu como uma luta entre facticidade e trans-
cendência. Com referências abrangentes a Sartre, Heidegger,  Kierkegaard, 
Tolstoi e Ortega y Gasset, bem como a filósofos contemporâneos da língua 
inglesa, como Harry Frankfurt e Charles Taylor, o capítulo ilustra como 
os seres humanos estão sempre a desenvolver-se ou a criar-se a si mesmos, 
ao interpretar e dar sentido à sua situação fáctica. Este capítulo também 
aborda questões de incorporação e como o processo de autocriação é fre-
quentemente comprometido pela nossa tendência de nos conformarmos às 
identidades e aos papéis calcificados do mundo público.

O quinto capítulo apresenta a liberdade como a ideia central do exis-
tencialismo e identifica as maneiras pelas quais a liberdade existencial 
é distinta das visões mais convencionais. Usando o romance clássico de 
Dostoievski, Cadernos do Subterrâneo, para enquadrar a ideia, o capítulo 
discute as formas de liberdade radicais ou não condicionadas promovidas 
por Sartre, bem como as formas situadas de liberdade desenvolvidas por 
Heidegger, Merleau-Ponty e Beauvoir. O capítulo termina com uma dis-
cussão das opiniões de Nietzsche sobre a liberdade. Embora rompa com 
outros existencialistas ao criticar a ideia de livre-arbítrio e responsabilidade 
moral, podemos ver que Nietzsche oferece a sua própria versão de liber-
dade situada: uma espécie de liberdade enraizada nos impulsos polimór-
ficos do corpo, mas que também reflete o objetivo da autocriação, que é 
fulcral para o projeto existencialista.

O sexto capítulo, «Autenticidade», aprofunda a discussão sobre a liber-
dade, explorando o que significa ser verdadeiro consigo mesmo. Aqui, 
desenvolvemos a importância de estados de espírito transformativos como 
a ansiedade, o absurdo e a culpa: eles têm o poder de nos tirar do autoen-
gano e colocar-nos face a face com os dados existenciais da liberdade e da 
morte. Essa discussão também explora como a explicação existencialista 
dos estados de espírito rompe decisivamente com a tradição romântica. 
A segunda metade do capítulo é estruturada em torno da tensão central 
entre ser ético (fazer o que está certo) e ser autêntico (ser verdadeiro con-
sigo mesmo) e incide nas influentes explicações da autenticidade oferecidas 
por  Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger e Sartre. 

O sétimo capítulo, «Ética», desafia a visão de que o existencialismo 
promove um género de filosofia do «vale tudo». O  capítulo começa por 
mostrar como existencialistas como  Sartre e  Beauvoir apoiam uma noção 
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de responsabilidade moral e o modo como cultivam a liberdade para os 
outros. A discussão passa para Heidegger e Merleau-Ponty, que argumen-
tam a existência de exigências morais que já nos são impostas pelo nosso 
envolvimento numa situação histórica partilhada (Heidegger) e por meio 
da nossa intercorporalidade (Merleau-Ponty). O capítulo conclui mos-
trando como existencialistas religiosos, como Buber e  Levinas, desafiam as 
atitudes modernas de egoísmo e individualismo e desenvolvem uma orien-
tação moral enraizada no reconhecimento afetivo da vulnerabilidade e do 
sofrimento humanos.

O oitavo capítulo, «Marxista, feminista e existencialismo negro», 
aborda a acusação de que o foco sustentado do existencialismo na liber-
dade individual é incapaz de explicar as inúmeras maneiras pelas quais 
as condições materiais oprimem e limitam as possibilidades de agência e 
autorrealização. O capítulo explora como o pensamento de Sartre evoluiu 
na esteira das críticas marxistas. Descreve o seu afastamento da ideia de 
liberdade incondicional de consciência, que era central nos seus primeiros 
trabalhos, para uma conceção de liberdade mais situada ou mediada, inva-
riavelmente moldada por forças socioeconómicas. O capítulo termina des-
tacando como as ferramentas conceptuais do existencialismo, bem como 
a sua apurada sensibilidade às condições sociais opressivas, se refletem na 
fenomenologia feminista de Beauvoir e no surgimento contemporâneo da 
teoria crítica da raça ou do existencialismo negro.

O nono capítulo ocupa-se da enorme contribuição do existencialismo 
para a psiquiatria e a psicoterapia. Com base no trabalho de terapeu-
tas existenciais, como R. D. Laing, Irvin Yalom e Rollo May, o capítulo 
explora o valor do existencialismo na psiquiatria, mostrando como a 
experiência do paciente de psicopatologia precisa sempre de ser situada 
e contextualizada. Nessa perspetiva, o terapeuta não considera o paciente 
como objeto de investigação científica, nem necessariamente interpreta 
o sofrimento psíquico como doença médica, mas sim como um dado 
existencial com o poder de revelar quem somos enquanto seres huma-
nos. Quando a ansiedade nos domina, colocando-nos face a face com 
a nossa própria liberdade e morte, o terapeuta não quer simplesmente 
administrar ou controlar esse sentimento com medicação ou técnicas psi-
quiátricas. O objetivo é aceitar e integrar nas nossas vidas a experiência 
perturbadora. Essa aceitação pode, por sua vez, libertar-nos das formas 
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quotidianas de autoengano e proporcionar-nos modos de vida mais pro-
fundos e significativos.

O capítulo final, «O existencialismo hoje», aborda aspetos importantes 
do existencialismo que continuam a moldar o atual panorama intelectual. 
O capítulo começa com uma discussão sobre o papel do existencialismo na 
filosofia ambiental. Baseando -se em grande parte no trabalho de  Heidegger, 
a discussão centra-se nos perigos do pensamento dualista no que respeita 
à interpretação da natureza e mostra como a compreensão existencia-
lista do eu como ser-no-mundo ajudou os filósofos ambientais a recon-
figurar a nossa relação com a tecnologia e a própria terra. Esta discussão 
leva a uma explicação da repercussão do existencialismo no surgimento 
e na legitimação da filosofia comparativa no Ocidente e lança alguma luz 
sobre as afinidades entre as conceções budistas de «sofrimento» (dukkha) 
e as suas equivalências na tradição existencialista. A  discussão prosse-
gue para mostrar como o budismo pode ser usado para abordar algumas 
insuficiências potenciais do existencialismo, uma vez que oferece práticas 
específicas concebidas para acabar com o sofrimento em vez de romanti-
zá-lo. O capítulo termina com uma avaliação do legado do existencialismo 
na medicina contemporânea e a sua incidência na experiência vivida da 
doença, e não na natureza objetiva da doença. Ao questionar a viabilidade 
da posição científica de distanciamento e objetividade, o existencialismo 
apela a que os profissionais de saúde não só «consertem» o corpo doente, 
mas também ajudem os pacientes a compreender e a dar sentido às suas 
próprias experiências.

Este breve resumo fornece uma indicação do propósito do meu livro. 
Ele não pretende apenas oferecer uma introdução académica acessível aos 
temas centrais do existencialismo. Com referências a um amplo conjunto 
de pensadores, e com base no trabalho dos principais comentadores angló-
fonos, o livro visa mostrar que o existencialismo não é, de forma alguma, 
um modo de pensamento moribundo ou desatualizado. As suas ideias per-
manecem atuais e vitais porque reagem às preo cupações mais urgentes que 
enfrentamos na era secular. Quem sou eu? Como devo viver? Essas são as 
questões centrais do existencialismo. 

Nos capítulos seguintes abordarei as ideias centrais do existencialismo, 
mantendo sempre em vista a dificuldade de demarcar as fronteiras do movi-
mento. É importante lembrar ao leitor que, entre a miríade de pensadores 
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tradicionalmente incluídos sob o rótulo de «existencialista», apenas Sartre 
e Beauvoir se identificaram explicitamente como tal. O termo, da forma 
como o utilizo, designa um grupo diverso de figuras literárias e filósofos 
interessados no que significa ser-se humano. E, embora a linhagem de pen-
sadores com tais interesses possa ser traçada até aos estoicos e epicureus 
no mundo helenístico e romano — e, depois de Séneca e Epicteto, a auto-
res da antiguidade tardia e do início da modernidade, como Agostinho, 
 Shakespeare, Michel de Montaigne, Jean-Jacques Rousseau e Pascal —, 
a minha atenção incidirá nos séculos xix e xx e naqueles que seguiram 
Kierkegaard.

A fim de alargar a rede e trazer à discussão aspetos literários e reli-
giosos do existencialismo, rejeito a noção de que o existencialismo é uma 
«filosofia relativamente sistemática» (Cooper, 1999:8); como referiram 
alguns comentadores, tal opinião invariavelmente exclui figuras literárias 
seminais como Camus, Tolstoi, Dostoievski, Rilke e Kafka — e talvez até os 
próprios Kierkegaard e Nietzsche, cujos estilos indiretos e aforísticos eram 
tudo menos sistemáticos (ver Malpas, 2012). Com efeito, quero sugerir que 
essas abordagens literárias são uma das principais razões pelas quais o exis-
tencialismo se tornou o fenómeno cultural que é. Com pouco ou nenhum 
treino em filosofia académica, os leitores eram munidos com pontos de 
entrada vívidos e acessíveis para as questões fundamentais da falta de sen-
tido, liberdade e morte. Ao alargar o termo desta forma, posso recorrer 
a um conjunto mais abrangente de figuras quando se tornam relevantes 
para tópicos específicos, independentemente de serem ou não filósofos ou 
figuras literárias e de terem estado ou não inclinados a identificar-se como 
«existencialistas». Para os objetivos deste projeto, se uma obra capta a luta 
da condição humana, a angústia de confrontar a própria finitude e a perda 
dos absolutos morais, e a liberdade vertiginosa da autocriação, pode ser 
chamada existencialismo.
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