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Às montanhas da verdade nunca se sobe em vão: ou se consegue chegar 
mais alto hoje, ou se exercita a força a fim de chegar mais alto amanhã.
                                                                                              Friedrich nietzsche

Quando chegares ao cimo de uma montanha continua a subir.

a maior parte das pessoas não têm tempo ou interesse para ler os grandes 
filósofos que a humanidade produziu, o que não significa que não lhes 
fosse muito útil para melhorar a forma de viver. Filosofia significa amor 
à sabedoria (philo + sophia). a tarefa profunda da filosofia é permitir 
encontrar um sentido para vida ou, no caso de o não conseguir, tornar-nos 
sábios para viver sem ele.

neste livro de divulgação filosófica, alain de Botton transmite o que alguns 
dos grandes filósofos têm a dizer para nos ajudar nas nossas aflições na 
vida.

alain de Botton nasceu na suiça em 1969. Fez estudos em Cambridge e 
vive em londres. É famoso por divulgar a filosofia e a sua utilidade na vida 
quotidiana. tem três romances traduzidos e editados em Portugal.  
e dois ensaios filosóficos: Como Proust pode Mudar a sua Vida, de 1997, e  
O Consolo da Filosofia, de 2000.

alain de Botton diz-nos que os filósofos nos oferecem consolo para os 
sofrimentos que nos podem trazer a impopularidade, a falta de dinheiro, 
a frustração, os desajustamentos, os desgostos de amor e as dificuldades 
várias.

Para a tristeza de não se ser popular, ou bem visto e desejado socialmente, 
temos sócrates, que perante a rejeição e condenação manteve uma grande 
confiança racional em si próprio. Para o problema da falta de dinheiro 
temos epicuro, o filósofo do prazer, do hedonismo. Para a frustração 
é-nos proposto séneca, o estoico. Para os desajustamentos da vida temos 
Montaigne. Para os desgostos de amor nada melhor do que o pessimista 
schopenhauer. e, por fim, nietzsche ajudar-nos a superar as dificuldades 
com a sua teoria da vontade de poder.   

Vários outros autores são mencionados, não esquecendo o consolo que o 
novo testamento nos pode dar.

trata-se de um livro que nos faz sugestões, inventaria angústias e 
sofrimentos que o senso comum não consegue curar, aponta leituras, 
conta-nos faits-divers e apresenta-nos os filósofos. algum talvez nos possa 
interessar e ajudar a pensar e a viver.


