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10 anos de publicação de uma das mais

importantes obras de filosofia acessível

no Brasil!



Nessa edição comemorativa de 10 anos, os autores Clóvis de Barros Filho e Arthur Meucci propõem uma

conversa sobre a vida. Antes de ser livro, a vida que vale a pena foi curso. Seu conteúdo parte de uma

inquietação. A denúncia das soluções facilitadoras da vida. Uma verdadeira sociologia da felicidade que

apresenta os movimentos de uma batalha sem fim pela definição das condições legítimas da vida boa. Mas

esta sociologia das reflexões sobre a vida é só a origem desse trabalho. Alguns textos clássicos foram

selecionados e dispostos em boxes, para que o leitor possa identificá-los mais rapidamente.

O livro foi escrito para todos aqueles que já descobriram que a soberania para deliberar sobre a própria

vida – com todos os riscos – é nosso único verdadeiro patrimônio. Inalienável. Com a intenção de

fortalecê-los para que possam resistir, cada vez melhor, contra todo tirano que pretenda empurrar-lhe

goela abaixo a vida que vale apena. Diante do mundo que encontramos, duas são as posturas mais

recorrentes. De um lado, a reconciliação com o mundo. Um ajuste ao real. Que é o que é. De outro lado, a

saída é mudar o mundo. Transformá-lo. Revolucionar. Para quando o mundo não agrada.

E a vida que vale a pena? Só pode ser uma. A sua. Esta mesma que você está vivendo desde que nasceu.

Mas com tudo. Seus encontros, certamente. Mas também seus sonhos, suas ilusões, seus medos e

esperanças e, por que não, suas filosofias também.



O movimento deste gênero literário começa, no Brasil, em 2005, com a publicação do livro Não espere

pelo epitáfio, do autor Mario Sergio Cortella, pela Editora Vozes. Em seguida, vieram Não nascemos

prontos, em 2006 e Qual é tua obra?, em 2007. 

Até 2010, mesmo com o Cortella fazendo palestras e já sendo muito conhecido na mídia, as vendas ainda

eram tímidas. Em 2011, Clóvis de Barros e Leandro Karnal também iniciaram o trabalho de palestras no

ambiente corporativo. A partir desse momento, o movimento da filosofia acessível tornou-se muito

relevante no mercado editorial, com diversos livros figurando na lista dos mais vendidos, incluindo A Vida

que vale a pena ser vivida, considerado por muitos um dos melhores do gênero, juntamente com Qual é a

tua obra?

Leitores
- O perfil do leitor é bem amplo, motivado, especialmente, pela busca de conhecimento geral e a

capacidade de olhar atento para as situações e possibilidades que possam solucioná-las e encontrar

reflexões mais profundas sobre os mais diversos temas.

Canais de vendas
- Livrarias de experiência: propor exposição em vitrines e gôndolas;

- Sites: negociar full banner.



Argumentos de vendas

- Ótima venda quando exposto, já comprovada nos últimos dez anos de mercado;

- Novo projeto gráfico, com uma proposta mais moderna e atrativa;

- Um dos melhores textos de filosofia acessível do Brasil;

- Autores conhecidos pelos leitores deste gênero literário;

- Leitura que propõe o desenvolvimento. As empresas estão buscando profissionais com capacidade de
análise mais profunda dos problemas e situações, trazendo ideias criativas e inovadoras. Com isso, nota-

se um aumento no número de leitores de filosofia e outras áreas do conhecimento para ampliar sua
capacidade de tomada de decisão e abrangência de argumentos e reflexões;

- Ao longo dos últimos anos, a literatura de não ficção está ganhando grande espaço como leitura de
entretenimento.
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Vendas - Filosofia acessível



Acesse youtube.com/editoravozes e confira a entrevista

completa com o autor Clóvis de Barros Filho sobre a obra

e as dificuldades da vida.

https://www.youtube.com/watch?v=LW4Q5P6JU6Y&list=PLQerqCyuvDdAWZ1-tnmCCVx-UWuxw4PwH&index=2

