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Se Heidegger dizia que 0 es-
tagio mais avangado da filoso-
fia e a poesia, 0 filosofo Jostein
Gaarder acredita que esse es-
tagio e a narrativa. "Nosso ce-
rebro humano e feito para his-
torias", disse ele em sua pales-
tra no "Sempre urn Papo", na
ultima sexta-feira, no Colegio
Santo Agostinho. E acrescen-
tou: "Eu pertengo a tradigao de
Socrates, do dialogo".

o filosofo noruegues que fez
uma especie de versao pop da
filosofia em "0 Mundo de So-
fia", traduzido em, 45 pafses e
livro de cabeceira de muitos a-
dolescentes, mostrou que suas
ideias estao em alta. 0 teatro
do colegio, com capacidade pa-
ra 400 pessoas, ficou lotado e 0
restante do publico teve de se
contentar com urn contato vir-
tual: em uma quadra de espor-
tes, cerca de 800 pessoas a-
companharam a palestra pelo
teWo. Acostumado aos cafes fi-
losoficos da Franga e animado
pel a plateia belo-horizontina,
constitufda, em grande parte,

POl' jOVCIIS,Gaal'd'Cr, travestido
de "popstar", ['oi categorico: "a
filosofia 0 rock dos anos 90.

Narrativas
Gaarder, que fez questao de

dizer que nao teve inteng6es li-
terarios ao escrev r "0 Mundo
de Sofia", deu reI vo ao seu
gosto pela narrativa tamMm ao
indi ar seus "filosofos" predile-
tos: S6crates, Je u e Buda
-que nunca e creveram nada e
foram rcv lado a posteridade
atrav6s d hi t6rias escritas
POl' seus discfpulos. Mas essas
escolhas guardam mais do que
uma identific3gao literaria. Os
tres saD lcones que, em sua 0-
piniao, encarnam as quest6es
Msicas da filosofia nos dias de
hoje: a moral e a etica.

Segundo ele, ha duas ca'te-
gorias de problemas filosoficos
atualmente: os de ordem cos-
mol6gica e os de natureza mo-
ral. Os primeiros ja calram nas
maos dos ientist,as, que, 'om a
engenh l'i8 gen ,1.1<'11 (' us teo-
rias sobre a formagao do uni-,
verso, parecem tel' desvendado
boa parte do misterio da vida.

Ja as perguntas de ordem mo-
ral como as relativas aos direi-
tos humanos e a preservagao
ambiental permanecem desa-
fiando 0 conhecimento e, por-
tanto, solicitando a presenga
dos filosofos: 0 que e uma boa
vida?, quais saD as valores
reais? "E importante encorajar
os jovens a responder essas
perguntas, e importante nao u-
tiHzar a linguagem filosofioa
como obstaculo", disse.

Em defesa de sua opgao POl'
'uma versao simplificada do dis-
curso filosofico, ele lembrou
que a filosofia nasceu na "ago-
ra", palavra grega equivalente
a "mercado". "E i ~ortante
trazer a filosofia de volta para
o mercado", enfatizou Gaarder.

Tragedia erotica
Questionado sobre sua con-

digao pouco comum de "filosofo
mais rico do mundo", Jostein
Gaarder disse que nunca pen-
sou em ganhar dinheiro e que
as coisas realment importan-
tes na vida saD qua tro: acordar
com saude, 0 erotismo, a ami-
zade e a natureza. Sobre a na-

tureza,o noruegues disse dis-
cordar de Socrates que afirmou
nada ter a aprender com as ar-
vores do campo. "Tenho uma a-
titude religiosa em relagao a vi-
da. A existencia e algo sagrado.
Sou membro da igreja lutera-
na", disse, revelando-se como
evangelico que acredita em
Deus, mas tern duvidas quanto
a vida apos a morte.

Vida de santo
Apaixonado por Santo Agos-

tinho, Gaarder ocupou born
tempo de sua palestra tratando
.do erotismo na vida do pensa-
dor cristao medieval, inspira-
dol' de seu ultimo livro, "Vita
BreVis".

Em sua opiniao, Agostinho,
que abandonou sua concubina
POl' entender que ela dificulta-
va a vida do espfrito, ['oi urn
personagem de maif; lima tra-
gedia erotica, comun! cm Lados
os grandes romancC'.'. Num e-
logio ao erotismo. Cillll'der dis-
se que 0 velho SlIlllll I'oi vltima
do dualismo 11Ic(li('VIlIem que a
alma 6 illljlOI't8I1tC, III11S0 cor-
po, nlio.


