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Leonard Mlodinow

“Mlodinow é sempre feliz em seu esforço  
de tornar a ciência acessível e divertida.” 

Stephen Hawking

Os julgamentos que emitimos e as percepções que temos refle-
tem o trabalho de nossa mente em dois planos: a consciência, 
da qual temos conhecimento, e o inconsciente, que se oculta 
de nós. Este último foi por muito tempo objeto de especulação. 
Mas, nas últimas décadas, as pesquisas em neurociência desen-
volveram instrumentos novos que revelam um conjunto imenso 
de informações sobre como essa área misteriosa e inexplorada 
afeta nossa maneira de viver.

Em Subliminar, Leonard Mlodinow, o aclamado autor de O andar  
do bêbado, oferece uma análise brilhante e surpreendente de  
como o “novo inconsciente” modela nosso comportamento e  
determina nossas decisões e juízos sobre o mundo, as pessoas, 
as coisas.

O autor esclarece como desenvolvemos comportamen-
tos e julgamentos automáticos, os quais não conseguimos  
explicar e cuja origem ignoramos. Para o autor, conhecer esse 
aspecto inconsciente da mente significa, em muitos casos, 
corrigir desvios de julgamento, ser mais tolerantes com os  
outros, nos entender melhor nas nossas relações humanas. 

Ao apresentar as compexidades do mundo subliminar, esse  
livro muda nossa visão sobre nós mesmos e sobre tudo que nos  
rodeia.

LEONARD MLODINOW é doutor em física e leciona no Instituto 
de Tecnologia da Califórnia. Por muito tempo escreveu para a te-
levisão, colaborando em famosas séries como MacGyver e Jornada 
nas estrelas: a nova geração. Alguns de seus livros anteriores são O 
grande projeto e Uma nova história do tempo (ambos com Stephen 
Hawking), Ciência x espiritualidade (com Deepak Chopra) e o best-
seller O andar do bêbado – sucesso de público e crítica, com mais 
de 90 mil exemplares vendidos no Brasil.
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“Um dos dez livros para se ler no ano.” 

NewScientist.com

“Mlodinow mostra como a ideia  
de inconsciente tornou-se novamente 

respeitável. ... Fascinante.” 
The Economist

“Esse livro muito esclarecedor encanta  
o leitor ao estudar o funcionamento  

da mente humana.” 
Booklist 

 

O novo livro do autor de O ANDAR DO BÊBADO


