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Reunindo os livros de crônica "Montanha-russa",
"Coisas da vida" e "Feliz por nada", o presente volume
traz ao leitor uma parte significativa da obra de uma das
mais reconhecidas escritoras da atualidade no Brasil.
Abrangendo dez anos de textos publicados nos
principais veículos de imprensa do país a partir de 2001,
"Martha Medeiros 3 em 1" possibilita acompanhar a
trajetória desta autora que tão bem reflete as angústias
e as alegrias de viver. Uma coisa não muda, porém, do
primeiro ao último texto: o estilo inteligente e o deleite da
leitura.
Este livro, revela a trajetória do pernambucano Geneton
Moraes Neto, considerado um dos melhores jornalistas
que já atuaram no Brasil. Começou a colaborar com o
suplemento infantil Júnior do Diario de Pernambuco,
ainda adolescente, nos anos 1970. Como repórter, criou
um estilo inconfundível, tanto pela qualidade do texto
quanto pelo impacto das perguntas que fazia aos seus
entrevistados. Geneton sempre disse que a principal
função do jornalismo era produzir memória. Trabalhou
no Diario de Pernambuco, em O Estado de S. Paulo e
na TV Globo, onde foi editor-chefe do Jornal Nacional e
do programa dominical Fantástico. Parte da sua intensa
produção jornalística foi publicada em 11 livros. Em
paralelo à carreira jornalística, Geneton foi um cineasta
instigante, responsável por importante produção no
campo do audiovisual. Entre 1973 e 1984, realizou
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vários curtas em Super-8, filmados em Pernambuco e na
França. A partir de 2010, passou a dirigir documentários
em longa-metragem exibidos na televisão e nos
cinemas.
Comprehensive guide to professional filmmaking in
Brazil for the last 100 years (1908-2002), covering the
national production of long-length films produced since
1908. Features more than 3,800 alphabetical film entries
for produced unfinished and never published films that
include title, major credits, essay-review, year first shown
and the city and/or state where it was produced along
brief biographies of director, principal cast members,
awards and commentaries.
Aprenda Japonês, Com Os Filmes 2Clube de Autores
HISTORIAS SOBRE O TEMA PEDOFILIA
Unindo a modernização e a precisão do
microcomputador a um processador de textos eficiente,
como é o caso do Word, o leitor poderá, com o auxílio
desse livro, chegar a documentos de qualidade
profissional usando vários recursos. O Word permite que
o leitor transforme suas ideias em texto e coloque esse
texto no papel com recursos de imagens, tabelas,
corretor ortográfico, além de fornecer várias outras
ferramentas de formatação. Nova Série Informática.

Com base na pergunta 'para que serve este
recurso?', este livro explora as mudanças e
novidades presentes no Mac OS X 10.6 Snow
Leopard. É recomendado tanto para os usuários
iniciantes quanto para os que já estão familiarizados
com o sistema operacional e desejam conhecer e
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dominar as ferramentas, tecnologias, atalhos,
utilitários e recursos do sistema operacional da
Apple.
Lyric, é uma moça de 24 anos que mora em Nova
York. Ela namora um advogado chamado Matt.
Tudo vai bem no relacionamento deles, até que um
dia Lyric o pega na cama com outra mulher. Sem
confrontá-lo, ela decide pegar suas coisas e ir
embora. Nesse meio-tempo, ela se muda para
Nashville, no apartamento de sua amiga Anna. Ela
consegue um bom emprego, e conhece um cara
mais que especial, David. Apesar de Lyric não ter se
mudado com o objetivo de conhecer outras pessoas,
ela se envolve cada vez mais com David. Uma
história surpreendente misturando romance e
comédia.
"Dentro de um abraço é sempre quente, é sempre
seguro. Dentro de um abraço não se ouve o tic-tac
dos relógios e, se faltar luz, tanto melhor. Tudo o
que você pensa e sofre, dentro de um abraço se
dissolve." É com a força transformadora de um
abraço que Martha Medeiros abre este novo livro de
crônicas e é com a mesma singeleza e olhar arguto
para o cotidiano que a escritora ilumina algumas das
questões mais urgentes do século XXI. A destacada
romancista, cronista e poeta, que já teve obras
adaptadas para o cinema, para a tevê e para o
teatro, fala aos leitores com a sinceridade de um
amigo e materializa as angústias e os anseios da
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sociedade pós-tudo, que vive acuada sob o grande
limitador do tempo. Nesta coletânea de mais de
oitenta crônicas, Martha Medeiros aborda temas
muito diversos e ao mesmo tempo muito próximos
do leitor. A autora tem o dom para aproximar
assuntos por vezes fugidios – como é próprio do
cotidiano – de questões universais, como o amor, a
família e a amizade, e criar lugares de
reconhecimento para o leitor, como ao falar de
Deus, dos romances antigos e novos, da mulher, de
escritores e cineastas que são imortais, de se perder
e se reencontrar, do que a vida oferece e muitas
vezes se deixa passar. "Feliz por nada", afirma
Martha Medeiros, é fazer a opção por uma vida
conscientemente vivida, mais leve, mas nem por
isso menos visceral.
Apresentando uma revisão concisa dos conceitos
considerdos essenciais e alguns tutoriais, este livro
foi formulado para oferecer uma compreensão
completa sobre como renderizar modelos em 3ds
Max Design, de modo que esse conhecimento
possa ser aplicado em qualquer projeto. A partir
disso, os autores mostram como usar da melhor
forma possível o software mental ray, trazendo
lições sobre como calcular a renderização a partir de
uma abordagem lógica, a otimizar o software para
melhorar sua produtividade, a tornar a iluminação
natural mais eficiente, apresenta seus novos
materiais e shaders, como acrescentar efeitos
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especiais à cenas, entre outras informações. Nesta
obra, o leitor poderá encontrar todas as dicas de
produção e habilidades necessárias para gerar
renderizações como um profissional.
There never was a story that was happy through and
through. When writer Arthur Ransome leaves his
unhappy marriage in England and moves to Russia
to work as a journalist, he has little idea of the violent
revolution about to erupt. Unwittingly, he finds
himself at its center, tapped by the British to report
back on the Bolsheviks even as he becomes
dangerously, romantically entangled with Trotsky's
personal secretary. Both sides seek to use Arthur to
gather and relay information for their own purposes .
. . and both grow to suspect him of being a double
agent. Arthur wants only to elope far from conflict
with his beloved, but her Russian ties make leaving
the country nearly impossible. And the more Arthur
resists becoming a pawn, the more entrenched in
the game he seems to become. Blood Red Snow
White, a Soviet-era thriller from renowned author
Marcus Sedgwick, is sure to keep readers on the
edge of their seats. This title has Common Core
connections.
After Effects CS5.5 Update: /tv.adobe.com/show/afte
r-effects-cs55-new-creative-techniques/ Chris and
Trish Meyer have created a series of videos
demonstrating how to use their favorite new and
enhanced features in After Effects CS5.5. Virtually
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all of these videos use exercise files from Creating
Motion Graphics with After Effects (5th Edition for
CS5) as their starting point, extending the usefulness
of this book for its owners. These videos may be
viewed for free on AdobeTV. * 5th Edition of bestselling After Effects book by renowned authors Trish
and Chris Meyer covers the important updates in
After Effects CS4 and CS5 * Covers both essential
and advanced techniques, from basic layer
manipulation and animation through keying, motion
tracking, and color management * Companion DVD
is packed with project files for version CS5, source
materials, and nearly 200 pages of bonus chapters
Trish and Chris Meyer share over 17 years of hardearned, real-world film and video production
experience inside this critically acclaimed text. More
than a step-by-step review of the features in AE,
readers will learn how the program thinks so that
they can realize their own visions more quickly and
efficiently. This full-color book is packed with tips,
gotchas, and sage advice that will help users thrive
no matter what projects they might encounter.
Creating Motion Graphics 5th Edition has been
thoroughly revised to reflect the new features
introduced in both After Effects CS4 and CS5. New
chapters cover the revolutionary new Roto Brush
feature, as well as mocha and mocha shape. The 3D
section has been expanded to include working with
3D effects such as Digieffects FreeForm plus
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workflows including Adobe Repoussé, Vanishing
Point Exchange, and 3D model import using Adobe
Photoshop Extended. The print version is also
accompanied by a DVD that contains project files
and source materials for all the techniques
demonstrated in the book, as well as nearly 200
pages of bonus chapters on subjects such as
expressions, scripting, and effects. Subjects include:
Animation Techniques; Layer Management; Modes,
Masks, and Mattes; Mastering 3D Space; Text
Animation; Effects & Presets; Painting and
Rotoscoping; Parenting, Nesting, and Collapsing;
Color Management and Video Essentials; Motion
Tracking and Keying; Working with Audio;
Integrating with 3D Applications; Puppet Tools;
Expressions; Exporting and Rendering; and much
more.
Com a febre dos vídeos digitais na Internet, cada vez
mais as pessoas querem aprender a produzir vídeos,
editá-los e publicá-los nos mais diversos tipos de sites.
Pensando nisso, foram reunidas as principais
informações teóricas e práticas que permitirão ao leitor
conhecer os equipamentos e acessórios necessários
para iniciar as filmagens, como por exemplo editar
vídeos no Windows Movie Maker, ter acesso a dicas
avançadas de edição, codecs, formatos de vídeo e tipos
de conversão, além de um guia de como e onde
registrar, publicar e divulgar seus vídeos.
Albert Camus, equilibrando um cigarro em meio a um
sorriso cúmplice; Jean-Paul Sartre, na Pont des Arts,
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com seu olhar inconfundível; os funerais de Churchill e
Gandhi; os retratos de Coco Chanel, William Faulkner e
Samuel Beckett; a Guerra Civil Espanhola; a libertação
de Paris; a Alemanha em ruínas. Ao lembrar das
imagens que marcaram o século XX, evoca-se aquele
que foi o responsável pelo olhar de um dos períodos
mais turbulentos da história: Henri Cartier-Bresson
(1908-2004). HCB, como é conhecido no meio, ensinou
o mundo a ver e, juntamente com Robert Capa,
contribuiu para alçar a posição do fotógrafo a outro
patamar, não como mero ilustrador, mas como autor,
que transmite sua visão e assina as próprias imagens.
Foi também ao lado de Capa e de outros três fotógrafos
visionários que fundou,em 1947, a agência de
fotojornalismo mais prestigiosa do mundo, a Magnum.
Pela primeira vez na história, os fotógrafos tornavam-se
proprietários de seus negativos – uma utopia para a
época. O jornalista Pierre Assouline, biógrafo de
personalidades como o escritor belga Georges Simenon
e do editor francês Gaston Gallimard, traça aqui o perfil
do grande artista, construído após cinco anos de
constantes conversas, durante os quais fundiu-se no
papel de entrevistador e amigo. Ao revelar a parceria
entre Cartier-Bresson e sua inseparável Leica, mostra
que o olhar do fotógrafo não tinha limites e que as
imagens por ele captadas refletem o caráter universal da
natureza humana. - L
EXCLUSIVO EM EBOOK!Sobre Carlos Heitor Cony:
Estreou na literatura ganhando por duas vezes
consecutivas o Prêmio Manuel Antônio de Almeida.
Ganhou em quatro ocasiões o Prêmio Jabuti na
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categoria Romance, duas vezes o Prêmio Livro do Ano
da Câmara Brasileira do Livro e o Prêmio Nacional
Nestlé de Literatura. Em 1998, foi condecorado pelo
governo francês com a L'Ordre des Arts et des Lettres.
Foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em
março de 2000. Chaplin e outros ensaios é uma
coletânea de 19 textos de Carlos Heitor Cony publicados
em jornais, revistas ou como prefácios, desde a década
de 1950. A faceta ensaísta de um dos autores mais
premiados da nossa literatura abarca a carreira de
Charles Chaplin, o romance carioca de Machado de
Assis, Lima Barreto e Manuel Antônio de Almeida,
reflexões sobre a obra de Guimarães Rosa e até notas
sobre a vida do Papa João Paulo II, entre muitos outros
assuntos. Plural, irônico, divertido e extremamente
inteligente, Cony despreza o senso comum sem
qualquer hesitação e brinda o leitor com textos
irresistíveis.
Lançado pela primeira vez no início dos anos 2000,
Jesus Kid ganha agora uma nova edição, completando
assim a coleção dos romances de Lourenço Mutarelli
pela Companhia das Letras. Escritor de livros de
faroeste, Eugênio está passando por uma fase difícil. Ele
é famoso pelos romances estrelados por Jesus Kid, mas
faz algum tempo que suas vendas estão indo de mal a
pior. A luz no fim do túnel parece ser o convite de um
diretor de cinema: ele quer que Eugênio escreva um
roteiro de filme. Contudo, para escrever esse roteiro,
Eugênio deve ficar três meses isolado em um hotel de
luxo, sem poder sair nem ter contato com o mundo que
conhece. Partindo dessa premissa, Mutarelli constrói
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uma crítica mordaz ao mercado editorial e ao mercado
do cinema — por onde circula há anos. Trazendo para
Eugênio muito de sua própria personalidade, o autor
mostra como a parte comercial da cultura pode ser
perversa com aqueles que nela atuam.
Na savana africana, o nascimento do príncipe leão
Simba é celebrado por todo o reino – exceto pelo
invejoso tio do filhote, Scar. Ele deseja assumir o trono e
não medirá esforços para consegui-lo, mas personagens
clássicos, como Timão, Pumba, Nala e o enigmático
Rafiki ajudarão Simba na jornada rumo ao seu lugar de
direito no ciclo da vida. Nesta adaptação em livro do liveaction de O Rei Leão, o leitor encontrará o conteúdo
expandido da famosa e amada história da Disney.
Recounts the four-day ordeal of Apollo 13 astronauts Jim
Lovell, Fred Haise, and Jack Swigert and the dramatic
struggle to bring back to Earth the tiny lunar module
spacecraft into which they were forced to retreat when
their main ship was damaged. Reprint.

Totalmente colorido, este livro ensina a utilizar os
novos recursos do Adobe Flash CS5. Em 10 lições,
o leitor vai aprender a criar projetos Flash com
animações sofisticadas, importar arquivos de vídeo
e som, integrar botões com interatividade usando o
ActionScript 3.0, usar o mecanismo Text Layout
Format e o painel Code Snippet e muito mais.
Rápido e didático, o texto é de fácil leitura e o aluno
pode aprender no seu próprio ritmo, completando as
lições de acordo com sua necessidade. A obra faz
parte da série Classroom in a Book, guia oficial da
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Adobe e líder de vendas em livros de treinamento de
software. Acompanha CD-ROM (em inglês) com os
arquivos das lições usadas no livro.
Mito desvendado Segundo personagem de ficção a
ser classificado como super-herói, Batman é ser
humano sem qualquer superpoder. Sua força de
vontade, sua inteligência, seus aparatos
tecnológicos e seu firme propósito de combater
todas as faces do mal fizeram dele uma figura
ímpar, respeitada até mesmo pelo Super-Homem, o
primeiro membro da galeria de mitos modernos
criados nas histórias em quadrinhos. Mas o HomemMorcego conseguiu uma façanha ainda maior em
sua longa jornada, iniciada no fim dos anos 1930: a
de se tornar um ícone universal, presente no
imaginário popular de todos os países e recriado ao
gosto de cada época e de cada cultura nacional. A
reverência dos seguidores do Cavaleiro das Trevas,
um dos títulos que ostenta, se nutre desse universo
simbólico e, ao mesmo tempo, o enriquece ainda
mais. Ao tentar desvendar todas as manifestações e
interpretações a partir do objeto de sua devoção,
também consagram a força de sua lenda. E é
nessas trevas vivas que atuam colecionadores,
artistas e pesquisadores incansáveis, dentre os
quais o Brasil é um dos mais importantes berços, ao
lado dos Estados Unidos e da Espanha. Fãs
especiais como o autor deste indispensável livro aos
batmaníacos conseguem superar a maioria dos
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trabalhos acadêmicos, ao capturarem detalhes que
escapam aos estudos formais e ao se libertarem dos
limites próprios da pesquisa científica. Não por
acaso, aficionados como Linc Nery acabam sendo a
fonte primeira de buscas por dados sobre o
Morcegão. Ator, produtor, poeta, roteirista,
quadrinista e ativista cultural, ele não se contentou
em registrar com independência os passos do
Cruzado da Capa e dar a ficha dos responsáveis por
um sucesso inesgotável em todas as mídias.
Também recriou de forma polivalente o Batman,
desde os palcos até publicações feitas por sua
própria iniciativa. Pioneiro na internet, seu site
Batman: A Trajetória, no ar desde 2001, abriu
seções de arquivos tão amplas quanto as requeridas
pelos mais exigentes peregrinos do herói. Listas de
todos os heróis e vilões de Gotham City, arquivos do
Asilo Arkham, notícias, curiosidades, filmes,
cartoons, séries de TV, trilhas sonoras, intérpretes,
shows, exposições, teatro, memorabilia e até
poemas e piadas. Está tudo lá. Ao se converter
agora em livro, a obra digital do jovem publicitário
carioca presenteia gerações de fiéis conhecedores
dessa mitologia repleta de ação e de filosofia e
ainda deixa uma porta aberta para outros sondarem
e aderirem. Sílvio Ribas, jornalista, autor de
Dicionário do Morcego (Editora Flama)
Todos sabem que histórias são instrumentos
poderosos para transmitir ideias, valores, enfim,
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lições. É só lembrarmos das lendas e dos mitos de
povos antigos. Em nossa sociedade atual, repleta de
recursos tecnológicos, temos grandes histórias
contadas por meio de filmes que, além de servirem
como entretenimento, também cumprem a função
de nos fazer pensar sobre nós mesmos e o mundo
que nos cerca. Os consultores Marcos A. Oliveira e
Pedro Grawunder, conscientes da força de
comunicação dos filmes, analisam magistralmente,
neste livro, filmes a fim de proporcionar aos gestores
uma reflexão sobre o próprio papel no ambiente de
trabalho, sejam eles altos executivos ou
empreendedores autônomos. Os autores abordam
assuntos como: liderança, negociação, motivação,
trabalho em equipe, entre outros tópicos da função
gerencial. Eles passeiam com total segurança por
várias áreas do conhecimento, como a psicologia, a
sociologia, a política, a economia etc., para
apresentar ao leitor maneiras novas de ver questões
do cotidiano do trabalho e, como consequência,
oferecer um repertório maior de como lidar com tais
questões. O livro está dividido em temas, e cada um
traz uma série de filmes que ilustram facetas
diferentes do tema. Esta estrutura permite que o
leitor vá diretamente ao assunto que mais lhe
interessar num determinado momento. Desta forma,
Os filmes que todo gerente deve ver, com uma
linguagem direta, proporcionará ao leitor uma leitura
prazerosa, de aplicação prática e de grande
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utilidade.
Coletânea de poesias e crônicas sobre a vida do
autor e sua crença em Jesus Cristo!
Segundo livro da série Aprenda Japonês, com os
Filmes. Roteiros de 33 filmes internacionais, entre
japoneses e americanos, são apresentados em
Português e Japonês com Roma-ji, traduzidos. A
leitura permitirá ao leitor compreensão dos termos
em Nihongo promovendo o aprendizado da
complexa linguagem concomitante ao conhecimento
da cultura do estrangeiro presente nos filmes.
Em um cenário de mercado de trabalho cada dia
mais competitivo, o que fazer para se DESTACAR?
Como aumentar e manter a sua empregabilidade?
Qual é a sua área? Financeira, Industrial, Comercial,
TI, Projetos...? Qual a sua posição? Gerente,
Diretor, Presidente? COBIÇADO POR EMPRESAS
E POR HEADHUNTERS é o livro certo para "dar
uma nova direção na sua carreira". Ele é o resultado
de mais de 35 anos de experiências de sucesso
assessorando executivos de diferentes níveis e
áreas. Descubra o segredo do sucesso dos grandes
líderes. Este livro tem o poder de mudar a sua vida
para muito melhor a partir de agora. Com ele, você
poderá administrar sua carreira de forma planejada
e controlada em direção ao que deseja. Tenha
domínio sobre sua vida profissional. Ela é um
processo evolutivo que você precisa entender para
prever com antecedência tudo que poderá ocorrer.
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Nestas páginas, você encontrará uma visão
atualizada, sensata e útil para o desenvolvimento do
seu projeto de vida. COBIÇADO POR EMPRESAS
E PORHEADHUNTERS Como administrar bem a
sua carreira? Sua vida profissional tem progredido
como você quer? Seu marketing pessoal o tem
ajudado? O que espera do seu futuro? Sua trajetória
profissional precisa ser tão bem cuidada como você
cuida da empresa. Mas nem sempre é assim. O que
você precisa fazer para atingir um nível mais
elevado no ambiente corporativo? O que você quer?
Um salário melhor, promoção, ser mais valorizado e
ter prestígio? O que você tem feito para o seu
marketing pessoal apresentar resultados positivos?
COBIÇADO POR EMPRESAS E POR
HEADHUNTERS é a alternativa que você procura
para dar uma guinada positiva na sua carreira.
“Muito se fala em “jornalismo literário”, como se a segunda
condição tornasse a primeira mais nobre, e como se a
primeira ajudasse a segunda a se tornar mais “popular”,
coloquial. Não parece algo que tire o sono de Ademir
Assunção: ele não concebe a escrita a partir de um cânone,
de uma idealização, de uma vontade externa, mas de sua
própria inquietação. Ele também não teme a verdade — e ele
a busca em qualquer lugar, seja no morro com Bezerra da
Silva, seja caminhando pelas ruas de Porto Alegre a bordo
de Mário Quintana. Ademir também escreve ficção, e os
pressupostos — não as ferramentas — são parecidos com os
de seu jornalismo. Em janeiro de 2004, com Adorável criatura
Frankenstein, esculachava os ritos de legitimação de ídolos,
marqueteiros, intelectuais e modelos-atrizes-apresentadoras
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do circo midiático brasileiro. Ele parece crer que a literatura
(e também o jornalismo) age no mundo, muda o mundo e
não está aí para fixar ou cristalizar as convicções, mas para
sacudi-las, abalá-las, estremecer a árvore dos fetiches. O
poeta beatnik Gary Snyder disse, certa vez, que a poesia é
como um grande corvo sentado num fio de alta tensão, entre
dois postes. “Ninguém presta atenção nela, mas ela vê
tudo.” O jornalismo cultural praticado pelo Ademir é como
aquele corvo do Snyder. Está lá, em todos os fios, com seu
olhar escrutador. Os farsantes vão ficando pelos meios fios.
Assunção vai enchendo todos os fios.”
Neste livro, como ocorre com frequência na leitura de casos
clínicos, o leitor se sente levado a entrar nas discussões
entre apresentadores e comentadores e logo se envolve.
Reconhece concordâncias e discordâncias com os pontos
levantados, faz hipóteses, produz, enfim, uma opinião
própria, proveniente de sua experiência, de seus
conhecimentos teóricos e das repercussões emocionais mais
profundas que o caso pode ter-lhe despertado, levando-o a
identificar-se com o apresentador, com os comentadores ou
mesmo com o analisando. Assim, o livro é um estímulo ao
pensamento crítico e oferece ao leitor a experiência única de
compartilhar dos momentos singulares de uma análise, com
todos seus percalços e descobertas.
Este livro revisita o ciclo de conferências sobre “Decisão”,
organizado pelo III-UC, INESC Coimbra e FEUC, cujas
sessões tiveram lugar em Outubro e Novembro de 2005, que
contaram com a participação de quatro cientistas de mérito
internacionalmente reconhecido, os Profs. Alexis Tsoukiàs
(Paris), John Broome (Oxford), Ralph Keeney (Duke) e Paul
Slovic (Oregon). Estes cientistas apresentaram quatro
perspetivas diversas acerca do tema do ciclo: as da
investigação operacional, da filosofia, da análise de decisões
e da psicologia, respetivamente. Cada um dos artigos dos
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conferencistas convidados foi selecionado pelo seu autor
como um dos que melhor representaria a perspetiva
apresentada na sua palestra. O texto de Slovic descreve a
importância que o afeto tem na determinação de juízos e
decisões, defendendo que a confiança depositada nesses
sentimentos pode ser caracterizada como uma Heurística
Afetiva. O artigo de Tsoukiàs apresenta uma visão
retrospetiva sobre a evolução da teoria da decisão para uma
metodologia de ajuda à decisão, considerando o autor que
todas as teorias da decisão partilham uma característica
comum – a utilização de linguagens formais e abstratas e de
um modelo de racionalidade, defendendo uma abordagem
científica para a ajuda à decisão em problemas enfrentados
por indivíduos e/ou organizações. O texto de Keeney
sintetiza algumas das principais ideias que preconiza para
intervir em situações de decisão, neste caso em situações de
definição de políticas públicas, advogando e ilustrando a
importância de basear a intervenção na eliciação dos valores
do público e na sua modelação através de uma função de
utilidade multiatributo. O texto de Broome pretende ilustrar os
moldes em que o problema de tomada de decisões pode
aparecer no âmbito da Filosofia, debruçando-se sobre um
tema de longo debate entre filósofos: pode um raciocínio
culminar numa ação ou apenas pode culminar numa crença?
Cada um destes artigos, traduzido para a língua portuguesa,
é acompanhado por um comentário de um autor português,
respetivamente: Armando Mónica de Oliveira, Manuel Matos,
João Clímaco e António Manuel Martins. O livro inclui ainda
um capítulo introdutório que oferece uma breve panorâmica
das disciplinas que se entrecruzam na palavra Decisão.
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