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BARRETT, Richard. Criando uma organização dirigida por valores. São Paulo: Antakarana e ProLíbera, 

2009. 221p.  

Comentários: Este livro apresenta uma abordagem sistêmica para a transformação cultural. O autor demonstra 

que aumentar a lucratividade, o desempenho e o nível de competitividade das organizações não está em oposição 

ao seu papel de catalisador dos sonhos de seus funcionários e de cidadão responsável pelo bem estar da 

comunidade ou sociedade. 

BARRETT, Richard. Libertando a alma da empresa. São Paulo: Cultrix, 1998. 192p.  

Comentários: Este livro apresenta um sistema para criar uma organização que valorize a confiança, o 

envolvimento dos funcionários e a receptividade às novas ideias. Os líderes empresariais terão nas mãos os 

instrumentos que precisam para desenvolver, implementar e fomentar uma cultura organizacional baseada em 

valores. 

BONDER, Nilton. O sagrado. Rio de Janeiro: Rocco, 2007. 135p.  

Comentários: Este livro deve ser especialmente lido por todos aqueles que viram O Segredo. Faz um contra 

ponto bastante interessante. 

BONDER, Nilton. O segredo judaico de resolução de problemas. 10.ed. Rio de Janeiro: Imago, 2005. 

Comentários: Fala sobre as quatro dimensões: aparente do aparente, oculto do aparente, aparente do oculto e o 

oculto do oculto. 

CAÑETE, Ingrid. Crianças índigo. São Paulo: Editora Novo Século, 2008. 214p.  

CARROL, Lee; TOBER, Jan. Crianças índigo. São Paulo: Buterfly, 2005. 264p.   

Comentários: A partir das décadas de 70 e 80 passaram a nascer algumas crianças com características diferentes. 

Já nascem com um nível de consciência mais elevado e são bem mais inquietas. Talvez ajudem vocês a 

compreender o comportamento das novas gerações e, quem sabe de alguns de seus filhos. 

CAPRA, Fritjof. A teia da vida. São Paulo: Cultrix, 1997   

Comentários: Síntese de descobertas científicas recentes – a teoria da complexidade, a teoria do caos, a teoria de 

Gaia; propriedades dos organismos, sistemas sociais e ecossistemas. 

CURY, Augusto. Nunca desista de seus sonhos. Rio de Janeiro: Sextante, 154p. 

Comentários: O autor comenta sobre a importância dos sonhos para a construção do nosso futuro. 

CURY, Augusto. A fascinante construção do eu. São Paulo: Planeta, 2011, 154p. 



Comentários: Neste livro o autor tem a intenção de aprofundar com os seus leitores alguns conceitos que vem 

utilizando ao longo de toda a sua obra como as janelas killers e os 3 tipos de memória. São abordados: a falta de 

preocupação que as pessoas tem com o Eu, como devemos treinar nossa mente para enfrentar os obstáculos da 

vida, como podemos guardar coisas desagradáveis por toda a vida, como mães e professores devem se preocupar 

para não formar traumas nos bebês e nas crianças, os problemas da educação, as formas de pensamento, 

socialização e solidão e o autoconhecimento. 

CURY, Augusto. Código da inteligência. Ediouro, 232p. 

Comentários: O autor descreve de maneira instigante os códigos do eu como gestor psíquico, da intuição criativa, 

da autocrítica, do altruísmo, da resiliência (superação de crises). Esses códigos são capazes de estimular tanto 

jovens como adultos a libertar a criatividade, expandir a arte de pensar, desenvolver saúde psíquica e a 

excelência profissional. Também descreve as armadilhas da mente que facilmente caímos e que podem bloquear 

a inteligência. 

ECKHART, Tolle. O poder do agora.  Rio de Janeiro: Sextante, 2002. 224p. 

Comentários: Fala da importância de viver o momento presente. Conseguimos viver realmente o agora? Onde 

estão os nossos pensamentos, no passado ou no futuro? 

ECKHART, Tolle. O despertar de uma nova consciência. Rio de Janeiro: Sextante , 2007. 272p.  

Comentários: Fala da importância de reconhecer o verdadeiro propósito de sua vida para contribuir para a 

transformação do mundo. Nos ensina a vencer as artimanhas que o ego utiliza para nos isolar uns dos outros. 

GARDNER, Howard. Inteligência. Rio de Janeiro: Objetiva, 347p. 

Comentários: Como a teoria das inteligências múltiplas está mudando radicalmente o que entendemos por 

educação e desenvolvimento humano. 

GARDNER, Howard. O verdadeiro, o belo e o bom. Rio de Janeiro: Objetiva, 1999. 364p. 

Comentários: A qualidade do sistema educacional como fator determinante para o êxito de uma nação. Partindo 

dessa premissa, Gardner, busca definir o que caracteriza uma educação de qualidade em qualquer parte do 

mundo. Gardner sintetiza cerca de 30 anos de pesquisa em ciências cognitivas e biológicas, e distingue três 

preocupações básicas que devem animar a educação: a verdade, a beleza e a moralidade. 

GLADWELL, Malcolm. O ponto de desequilíbrio: como pequenas coisas podem fazer uma grande diferença. 

Rio de Janeiro: Rocco, 2002. 251p.  

Comentários: Como assegurar uma epidemia positiva? Por que alguns empreendimentos de repente viram mania 

e outros não? E o que podemos fazer deliberadamente para deflagrar e controlar esse mecanismo? Que fatores 

devem ser levados em consideração? 

GOLEMAN, Daniel. Inteligência emocional: Rio de Janeiro: Objetiva, 1995. p.  

Comentários: Tese científica que questiona visões tradicionais sobre o conhecimento humano; a importância da 

emoção para uma sociedade equilibrada e feliz; o cérebro emocional, a natureza da inteligência emocional, 

alfabetização emocional. 

GOSWAMI, Amit. O universo autoconsciente: Rio de Janeiro: Record, 2000. 357p.  

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/busca/busca.asp?limpa=1&ordem=disponibilidade&par=OXPAIX&modobuscatitulo=pc&modobuscaautor=pc&refino=1&nautor=367551&p=1&sid=016923142121021568577085939&k5=155D7547&uid=


Comentários: Este livro trata da necessária integração entre ciência e espiritualidade. O autor demonstra que o 

universo é matematicamente inconsistente sem a existência de um conjunto superior (Deus). Isto torna sólida sua 

afirmação de que é a consciência que cria a matéria e não o contrário como até hoje cre o pensamento 

estabelecido. 

MARIOTTI, Humberto. As paixões do ego. São Paulo: Palas Athena, 356p.  

Comentários: O livro apresenta questões da atualidade, como os modelos de pensamento complexo e sistêmico, 

bem como suas aplicações práticas em áreas como a ética, a política, a administração, o desenvolvimento 

sustentado, a psicologia do ego e os relacionamentos interpessoais. São discutidos autores como Edgar Morin, 

Gregory Bateson, Humberto Maturana e Francisco Varela. Trata-se de leitura para quem quer iniciar-se, ou 

mesmo reciclar-se, em temas como complexidade, pensamento sistêmico, ciência cognitiva não-cartesiana, 

transdisciplinaridade, biologia da cognição, psicologia do autoconhecimento e habilidades interpessoais.  

MAUBORGNE, Kim. A estratégia do oceano azul. Rio de Janeiro: Campus, 214p.  

Comentários: Como se diferenciar no mercado. Como escapar da concorrência predatória presente no oceano 

vermelho e passar a navegar no oceano azul? 

MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez, 1999, 118p.  

Comentários: Edgar Morin, expõe não um credo a ser cumprido acriticamente, mas um desafio cognitivo à todos 

os pensadores empenhados em repensar os rumos que as instituições educacionais terão de assumir, se não 

quiserem sucumbir na inércia da fragmentação e da excessiva disciplinarização características dessas últimas 

décadas de mundialização neoliberal. 

NHAT HANH, Thich. Para viver em paz. Vozes, 142p. 

Comentários: O autor é um monge vietnamita, indicado para o prêmio Nobel da Paz, com cerca de 80 livros já 

publicados e que trata do tema da meditação para obtenção da paz interior. 

OSHO. Intuição: o saber além da lógica. São Paulo: Cultrix, 2003, 192p.  

Comentários: Apresenta as diferenças entre instinto e intuição. É categórico ao dizer que intelecto pode errar mas 

a intuição nunca erra. Trata-se de um livro instigante para quem quer mergulhar no campo do invisível. 

RIOS, Terezinha Azerêdo. Ética e competência. São Paulo: Cortez, 2001, 86p. 

Comentários: Este livro apresenta de forma resumida a filosofia e a compreensão da realidade, uma perspectiva 

política da prática educativa, as dimensões da competência do educador e a importância da utopia. 

SANDEL, Michael J. Justiça. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012, 349p. 

Comentários: Quais são as nossas obrigações uns com os outros em uma sociedade democrática? O governo 

deveria taxar os ricos para ajudar os pobres? O mercado livre é justo? Às vezes é errado dizer a verdade? Matar 

é, em alguns casos, moralmente justificável? É possível, ou desejável, legislar sobre a moral? Os direitos 

individuais e o bem comum estão necessariamente em conflito? Este livro é um convite para uma reflexão 

profunda sobre em que tipo de sociedade realmente queremos. 



SENGE, Peter e outros. Presença. São Paulo: Cultrix, 254p. 

Comentários: Integra continuamente o interior e o exterior, o visível e o invisível, exigindo que nossa 

consciência vá se ampliando a cada nova reflexão, até que possamos concretamente, e com toda a lucidez, 

perceber que somos fontes das quais um futuro diferente pode começar a surgir. 

SHELTON, Charlotte. Gerenciamento quântico. São Paulo: Cultrix, 1999, 240p. 

Comentários: A mudança organizacional ocorre junto com a transformação individual. À medida que nossas 

crenças mudam, começamos a viver de modo diferente, criando uma nova realidade. 

 

WHEATLEY, Margaret. Liderança e a nova ciência. São Paulo: Cultrix,  1999, 207p.  

Comentários: É um livro sobre os primeiros movimentos de uma nova maneira de encarar a vida e as 

organizações. Sendo assim, não se presta a conclusões definitivas. Vários princípios da nova ciência são 

destacados para uma nova abordagem científica da liderança 

WILBER, Ken. Uma teoria de tudo . São Paulo: Cultrix, 183p.  

Comentários: O livro aborda os modelos mais atuais que integram os domínios do corpo, da mente, da alma e do 

espírito. Demonstra como essas teorias podem ser aplicadas nos problemas do mundo real, nos campos da 

economia, da política, da medicina e da educação. Aponta um caminho para usar essa compreensão no dia a dia e 

perceber toda a beleza e o potencial do nosso lugar na ordem da vida. 

WILBER, Ken. A união da alma e dos sentidos . São Paulo: Cultrix, 166p.  

Comentários: O livro fala sobre a importância de novamente integrar ciência, arte e religião. Aborda também  a 

importância do desenvolvimento dos quatro quadrantes do ser, fundamental para a nossa evolução e 

transformação. 

ZOHAR, Danah. QS: Inteligência espiritual. Rio de Janeiro: Record, 2000. 349p.  

Comentários: O livro trata dos doze princípios da inteligência espiritual fundamentais para o exercício da 

liderança no século XXI. 

 

 

 


