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Hoje em dia, as coisas ligadas ao tempo envelhecem muito mais rápido do que antes.
Elas decaem rapidamente naquilo que é passado e fogem à atenção. O presente se
reduz à ponta da atualidade.

Assim, o mundo perde algo de sua duração. A causa do encolhimento do presente não
é, como se assume equivocadamente, a aceleração. Antes, o tempo, como uma
avalanche, lança-se adiante, porque ele não tem mais uma parada.

Aqueles pontos do presente entre os quais não existiria nenhuma força gravitacional
e nenhuma tensão, pois são meramente aditivos, desencadeiam a ruptura do tempo,
o que conduz ao aceleramento sem direção e sem sentido.



Quem compra esse livro? 

- Leitores do autor;

- Leitores de filosofia acessível e contemporânea;

- Leitores em busca de respostas para questões contemporâneas, como o cansaço, a
transparência e o tempo – ou a falta dele;

- Psicólogos e psicanalistas;

- Educadores e Líderes religiosos.



Argumentos de venda:

- O autor é muito conhecido e lido no Brasil, especialmente, pelo seu best-seller, A
sociedade do cansaço;

- Enquanto aborda o tema desse ensaio – o tempo –, o autor propõe uma reflexão
sobre a percepção desse em um contexto marcado predominantemente pelo
consumo e pelo excesso de informação;

- O título da obra é uma provocação, pois nos pede para fazer algo praticamente
impossível nestes tempos de superestímulos. 
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