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Genealogia da moral Aug 27 2019 Genealogia da moral foi escrito
como complemento de Para além do bem e do mal. O autor faz uma
crítica à moral vigente, analisando os princípios ocidentais desde
Sócrates, além das ideologias religiosas, como compaixão e igualdade,
da filosofia, da ciência e da arte. É considerada uma das obras mais
incisivas sobre a origem dos nossos conceitos morais, ao questionar o
valor do valor da moral. Representa o auge da psicologia social de
Nietzsche. Dividida em três tratados, esta obra atemporal tem um
valor inestimável.
Memórias e glórias de um teatro Jul 19 2021
História ilustrada das antiguidades – Vip Jul 27 2019 História
antiga dos seguintes objetos: mobiliário, relógio, prata, cerâmica,
vidro, tapete, vestuário, obra de arte, instrumento musical, jóia,
moeda, arma, armadura, brinquedo, livro, manuscrito, mapa e
escultura.
No cinema Apr 15 2021 Além de paradigma para se pensar o processo
de criação poética e ficcional, o cinema representou, para Mário de
Andrade, um novo meio cujas potencialidades de expressão artística
mereceram-lhe pesquisa e estudo. O autor modernista chegou a
exercer, de forma esporádica, a crítica à sétima arte, e é uma
compilação desses seus textos que estão reunidos nesta obra.
O Gafanhoto Sep 20 2021
Machado de Assis and the Modern Brazilian Short Story Jun 05 2020
Arte & Découpage Especial Edição 10 Apr 03 2020 Quem disse que
você precisa repetir a mesma decoração de Natal todos os anos? De
duas, uma: ou você empregou tempo e dedicação para produzir os
arranjos ou aplicou uma quantia razoável na compra dos enfeites mais
lindos da loja. Acertei? É engraçado como cultivamos o hábito de
manter a rotina, fazer sempre igual. Realmente não é fácil nos
desprendermos daquilo que é certo e seguro. O novo assusta, traz
incertezas. São tantas as dúvidas que rodam em nossa mente: “Será
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que vai dar certo? Será que eles vão gostar?”.
Contos sobre Coragem Jul 07 2020 O que é coragem? O que é
preciso para ser corajoso? Como se demonstra coragem? Siga os
amados personagens em suas aventuras e descubra o que coragem
significa para eles. Uma coletânea para os leitores jovens e adultos
que possuem curiosidade e empatia. Contém os seguintes contos de
fadas: - O soldadinho de chumbo - As flores da Idinha - A pastora e o
limpa-chaminés - A Polegarzinha Hans Christian Andersen
(1805–1875) era um autor, poeta e artista dinamarquês. Consagrado
na literatura infantil, seus contos mais conhecidos são "A roupa nova
do rei", A pequena sereia", "O rouxinol", "O soldadinho de chumbo", "A
rainha da neve", "O patinho feio" e "A pequena vendedora de fósforos".
Seus livros foram traduzidos para todos os idiomas. Nos dias de hoje,
não há quem não conheça os fantásticos personagens de Andersen.
Seus contos foram adaptados aos palcos e às telas inúmeras vezes,
com maior destaque nos filmes de animação da Disney "A pequena
sereia", em 1989, e "Frozen", que foi livremente baseado no livro "A
rainha da neve" em 2013. Graças à contribuição que Andersen fez à
literatura infantil, o Dia Internacional do Livro Infantil é comemorado
no dia do seu aniversário: 2 de abril.
A Escória da Terra Oct 29 2019 Um relato dramático, em primeira
pessoa, de um jornalista húngaro na França da Segunda Guerra
Mundial No verão de 1940, a França declara guerra à Alemanha
nazista. O pacto Germano-Soviético sela o destino da Polônia. O
exército francês se organiza na linha Maginot. Os países começam a se
dividir entre os Aliados e o Eixo. Poucos conseguem se manter
neutros. Ao receber as notícias da guerra iminente, o escritor Arthur
Koestler está decidido a chegar à Inglaterra e se alistar como soldado
à serviço de Sua Majestade. Boatos dizem que o exército francês vai
atacar a Itália pelo sul da França. Assim, ele abandona a Provença,
bem como o romance que escrevia, e parte rumo à capital francesa.
Contudo, ao chegar a Paris, Arthur Koestler se descobre um homem
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marcado. A polícia francesa já bateu em sua porta. Seu vizinho,
também estrangeiro, foi preso. Seu visto para a Inglaterra é
cancelado. Centenas de estrangeiros são aprisionados em campos de
internação, enquanto o governo decide o que fazer com eles. Os
jornais franceses noticiam que os perigosos estrangeiros, a escória da
terra, estão sendo detidos. Neste cenário, começa a invasão alemã,
que ganha terreno muito mais depressa do que o previsto pelos
estrategistas militares. Valendo-se da sorte e dos amigos, Koestler
escapa do destino de muitos dos refugiados, que foram entregues
pelos franceses aos nazistas para serem torturados e executados. A
Escória da Terra é um relato autobiográfico que se tornou um clássico.
Com sua narrativa poderosa, Arthur Koestler leva o leitor consigo e
divide com ele cada pensamento deste aterrorizante período da
História Moderna. As observações perspicazes de Arthur Koestler do
colapso da determinação francesa de resistir durante o verão de 1940
são uma ilustração do que acontece quando uma nação perde sua
honra e orgulho.
Dicionário de Gastronomia Jan 13 2021 Dicionário de Gastronomia
traz conceitos, técnicas, ingredientes, personalidades, utensílios,
técnicas e termos utilizados no cotidiano do universo gastronômico.
Uma obra indispensável para profissionais da área, estudantes e todos
os que se interessam pela grande arte de cozinhar. A obra preenche
uma lacuna no mercado editorial ao suprir num só compêndio
informações pertinentes ao universo gastronômico. Ao citar a origem
de tópicos importantes, personagens ilustres, técnicas e utensílios, a
autora destaca de forma didática o contexto histórico, geográfico e a
evolução de cada item ao longo do tempo. As diferenças regionais de
nomenclatura dos ingredientes também são assinaladas, o que
contribui para a compreensão da culinária de cada local.
Círculos de Chuva Jun 17 2021 Nova Ether é um mundo protegido
por poderosos avatares em forma de fadas-amazonas. Um dia, porém,
cansadas das falhas dos seres racionais, algumas delas se voltam
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contra as antigas raças. E assim nasceu a Era Antiga. Hoje, Arzallum,
o Maior dos Reinos, tem um novo Rei, e a esperada Era Nova se inicia.
Coisas estranhas, entretanto, nunca param de acontecer... Dois irmãos
sobreviventes a uma ligação com antigos laços de magia negra
descobrem que conexões dessa natureza não se rompem tão
facilmente e cobram partes da alma como preço. Uma sociedade
secreta renascida com um exército de órfãos resolve seguir em frente
em um plano com tudo para dar errado em busca do maior tesouro já
enterrado, sem saber o quanto isso pode mudar a humanidade. O
último príncipe de Arzallum viaja para um casamento forçado em uma
terra que ele nem mesmo sabe se é possível que exista, disposto a
realizar um feito que ele não sabe se é possível realizar. Uma
adolescente desperta em iniciações espirituais descobre-se uma
mediadora com forças além do imaginário. E um menino de cinco anos
escala uma maldita árvore que o leva aos Reinos Superiores, ferindo
com isso tratados políticos, e dando início à Primeira Guerra Mundial
de Nova Ether. E mostrará que o mundo nunca para de mudar. Com
diversas referências contemporâneas, que vão de séries como Final
Fantasy e contos de fadas sombrios a bandas de rock como Limp Bizkit
e Nirvana, Dragões de Éter desenvolve uma trama em que romances,
guerras, intrigas, diálogos filosóficos, fantasia e sonho juvenis se
entrelaçam para construir uma jornada épica de profundidade
espiritual.
A Vida de Machado de Assis May 17 2021
Outros contos do balé Aug 20 2021 De autoria de Inês Bogéa,
Outros Contos do Balé traz histórias de cinco peças indispensáveis
para qualquer companhia clássica – A Sílfide, O Corsário, La Bayadère,
O Quebra-Nozes e Pássaro de Fogo. A obra apresenta, ainda, mais de
70 ilustrações, alguns passos e posições, quem são os profissionais da
dança e um perfil das principais companhias de balé clássico do
mundo. Outros Contos do Balé integra o acervo doado pela Cosac
Naify à SESI-SP Editora.
Outlander IX - Diz às Abelhas que Parti II Sep 08 2020
SETEMBRO DE 1779 A Guerra da Independência Americana
aproxima-se de Fraser’s Ridge, e com ela novos perigos e incertezas.
Apesar do conflito iminente, o clã Fraser volta a separar-se. Fergus e
Marsali permanecem em Charles Town com os seus filhos, mas as
tensões lealistas ameaçam a sua existência. O Jovem Ian, Rachel e
Jenny partem para Nova Iorque para visitar Wakyo’teyehsnonhsa. E
Brianna e Roger viajam para Savannah sob a proteção de Lorde John
Grey. Novamente sozinhos em Fraser’s Ridge, Claire e Jamie têm de se
focar nas tensões crescentes entre os seus rendeiros Lealistas e
insurgentes, antes que estas possam desencadear uma guerra interna
que ameace a paz das suas terras e da sua família. Mas na mente de
Jamie vive mais uma preocupação. Quando Brianna e Roger voltaram
do futuro, trouxeram consigo o último livro publicado de Frank
Randall, uma obra que Jamie sente ter sido escrita diretamente para
si. Seria um aviso ou apenas um relato do que estaria para vir? E Jamie
e Claire seriam capazes de alterar a História ou seria verdade que
aquilo que estava escrito não poderia ser apagado?
101 mulheres incríveis que mudaram o mundo Jun 25 2019 Descubra a
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vida de 101 mulheres pioneiras e as coisas notáveis que elas
conquistaram. Este livro está repleto de biografias curtas de cientistas,
ativistas, líderes, atletas, artistas, exploradoras e muitas, muitas mais.
Da famosa à esquecida, essas mulheres e suas histórias certamente
inspirarão os jovens leitores e os encorajarão a sonhar grande.
Encontre também "101 mulheres incríveis que transformaram a
ciência".
The Handbook of Portuguese Linguistics Mar 27 2022 The Handbook
of Portuguese Linguistics presents a comprehensive overview of
research within the Brazilian and European variants of the Portuguese
language. It includes chapters focusing on the key areas of linguistic
study, including phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics,
pragmatics, linguistic change, language variation and contact, and
acquisition. Essential reference work for scholars of Portuguese
linguistics and Romance languages Chapters written by an
international team of research specialists highlight both the consensus
and the controversies within the various subfields of Portuguese
linguistics Examines Portuguese linguistics in relation to syntax,
phonology, morphology, semantics/pragmatics, acquisition, and
sociolinguistics Written in an accessible overview style and designed
for advanced students and current scholars in the field alike Essential
reference work for scholars of Portuguese linguistics and Romance
languages
Dublinenses Nov 22 2021 Na virada do século XX, o coração da
Irlanda bate no peito dos personagens que percorrem as ruas de
Dublin. Vidas comuns que personificam o declínio não apenas
econômico, mas moral, com o qual o país se debate naquele momento
histórico. Em quinze contos, James Joyce contempla com realismo e
dureza a vida de seus conterrâneos em ordem cronológica: a perda da
inocência na infância, as angústias e incertezas da adolescência e a
desilusão dos adultos ao encararem sua epifania, o momento em que a
verdadeira natureza de algo se dá a conhecer. Escrito quando o autor
tinha apenas 25 anos e publicado pela primeira vez em 1914,
Dublinenses é uma introdução não só à história da capital irlandesa,
mas à própria obra de Joyce. Um olhar único sobre a experiência
humana constitui o conto final, "Os mortos", demonstrando a base do
que viria a ser o estilo com que Joyce marcaria para sempre a
literatura mundial.
O quebra nozes e o rei dos camundongos Oct 02 2022 O QuebraNozes e o rei dos camundongos foi um conto de Natal escrito por E. T.
A. Hoffmann em 1816, tornando-se sua obra mais famosa. Na noite de
Natal, entre todos os presentes, a pequena Marie Stahlbaum se
encanta com o boneco Quebra-Nozes. Ela o guarda carinhosamente
junto aos outros brinquedos. No meio da noite, um exército de ratos
invade a casa e os bonecos ganham vida para uma batalha, que fará
Marie viver uma grande aventura.
Le dictionnaire des six langues May 05 2020
Brazil Apr 27 2022
Do coração máquina: A técnica moderna como compaixão do homem
pelo homem Nov 10 2020 A metafísica, e com ela a técnica modernocontemporânea, é a vigência do espírito de vingança. Isso seria
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propriamente sua essência, isto é, sua insistente geração e gênese. (...)
Técnica (Deus, metafísica) se compadece do homem à medida que
quer tirar do homem a sua dor, eliminar dele a dor que ele é. Quer
poupá-lo de ser dor, ou seja, de ser esforço, de ser um precisar fazer,
enfim, de ser... homem! Do coração máquina expõe uma compreensão
filosófica da técnica moderno-contemporânea, explicitando o
enraizamento metafísico desse fenômeno. Desde uma compreensão
radical de vida (existência humana) e de realidade, presente na
metafísica ocidental, revela-se a gênese de tal fenômeno como revolta
contra a dor (finitude, indigência) constitutiva da existência humana e,
então, o fundo mobilizador ou o fio condutor do acontecimento técnica
moderna mostra-se como revolta e ingratidão - l'homme révolté e o
bípede ingrato, numa formulação de Dostoievski. (Coleção Sapere
Aude, 21)
Desorientais Mar 03 2020
Dos Passos Da Bailarina Dec 12 2020 As histórias de uma bailarina
adulta, estudos sobre a dança clássica, repertórios e discussões sobre
o ballet clássico são os temas que norteiam o livro, que reúne textos
publicados no blog Dos passos da bailarina entre 2009 e 2013.
Introduction to the diversity of LGBTI+ ageing Dec 24 2021 "The aim
of the following collection of texts is to prompt a greater awareness of
the rights and needs of older LGBTI+ adults and other underserved
communities. It is intended to be an educational tool for health
professionals in particular. The expectation is that it will be the
starting point for an ongoing digital forum where the conversation can
continue and new perspectives, research and best practices can be
added. Enjoy the reading." Alexandre Kalache
O voo da bailarina Aug 08 2020 Com uma narrativa envolvente, O
voo da bailarina é leitura essencial para a desconstrução dos rígidos
estereótipos raciais e padrões de beleza presentes no competitivo
mundo do balé. Nascida na Serra Leoa devastada pela guerra, os
primeiros anos de vida de Michaela DePrince não foram fáceis. Após
perder os pais de maneira brutal, a jovem foi abandonada pelo tio em
um orfanato, onde ficou conhecida como "a número 27" e foi
cruelmente apelidada de "criança demônio", devido a uma condição de
pele que faz com seu corpo pareça manchado. A estadia no orfanato,
no entanto, lhe forneceu uma bênção: foi lá que Michaela encontrou a
capa de revista que determinaria seu futuro, estampada com uma
linda bailarina na ponta dos pés. Adotada por uma família norteamericana que encorajou seu amor pelo balé, matriculando-a em
escolas de dança, Michaela DePrince daria início à emocionante
trajetória rumo aos maiores patamares do balé mundial.
A fúria de Sharpe - As aventuras de um soldado nas Guerras
Napoleônicas Sep 28 2019 Corre o ano de 1811. Com o exército
britânico acantonado numa pequena parcela de Portugal, e com toda a
Espanha nas mãos do invasor exceptuando a pequena cidade costeira
de Cádiz, os franceses parecem ter vencido a guerra. O Capitão
Richard Sharpe não tem nada que fazer em Cádiz mas, quando o
ataque a uma ponte controlada pelos granceses corre desastrosamente
mal - acompanhado por Harper, o seu leal sargento irlandês, e pelo
detestável Brigadeiro Moon -, Sharpe dá por si numa cidade sitiada
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pelos franceses. É também uma cidade dividida pela rivalidade
política. Alguns espanhóis acreditam que o futuro do seu país será
melhor se romperem a sua aliança com a Grã-Bretanha e forjarem uma
amizade com a França de Napoleão, a sua causa sai fortalecida
quando algumas cartas de amor escritas pelo embaixador britânico a
uma prostituta caem em seu poder. Recorrem à chantagem e Sharpe,
criado e ensinado a lutar nas ruas de Londres, é mandado para as
vielas de Cádiz com a missão de encontrar a mulher e recuperar as
cartas. No entanto, derrotar os chantagistas não salvará a cidade. Tal
missão é atribuída ao carismático escocês Sir Thomas Graham, que
conduz uma pequena força britânica ao ataque das linhas de cerco
francesas. O ataque corre terrivelmente mal e o exército de Sir
Thomas, em inferioridade numérica, fica entre a espada e a parede, e
numa manhã de Março, em Barrosa, Richard Sharpe dá por si
envolvido num dos mais deseperados combates de infantaria que
alguma vez travou. Sir Thomas tem os seus motivos para desejar
vingança, tal como Sharpe, que se lança na batalha à procura do
coronel que precipitou o desastre que surpreendeu Sharpe em Cádiz.
Numa sangrenta e arrepiante batalha, Sharpe e os ingleses conseguem
a vingança e a vitória, mas a um preço terrível. Um triunfo da batalha
histórica e ficcional, A Fúria de Sharpe vai arrebatar os antigos e os
novos admiradores de Sharpe com as incríveis aventuras do seu ídolo.
Galegisch, Portugiesisch Jan 31 2020 Das LRL (8 Bände mit
Halbbänden, 1988‑2005) beschreibt zum ersten Mal in einem einzigen,
einheitlich konzipierten Werk ausführlich alle romanischen Sprachen,
ihre Dialekte und die von ihnen abgeleiteten Kreolsprachen in der
Gesamtheit ihrer Aspekte: Darstellung des Sprachsystems in
Gegenwart und Geschichte, Funktionieren des Systems in den Texten
und in der Gesellschaft. Hinzu kommen die historisch-vergleichenden,
die kontrastiven und die sprachtypologischen, also
einzelsprachenübergreifenden Beschreibungen, die für das
Verständnis des Faches Romanistik, aber auch für die Allgemeine
Sprachwissenschaft und die Anthropologie und die Ethnologie von
besonderer Bedeutung sind. Ähnlich fachübergreifende Bedeutung
haben die Bände I,1 und I,2 mit der Darstellung vergangener und
heutiger sprachwissenschaftlicher Methoden und der Vorstellung der
verschiedenen Bereiche einer Sprache im allgemeinen. Das LRL bietet
für jeden einzelnen Bereich eine erste inhaltliche terminologische und
bibliographische Orientierung und weist zugleich auf mögliche
Themen für weitere Forschungen (insbesondere im jeweiligen
Schlußkapitel "Desiderata") hin.
Bulletin Jul 31 2022
Bulletin Jun 29 2022
Nosso português do dia a dia Nov 30 2019 O professor Sacconi traz,
com esta obra, uma série de curiosidades da língua portuguesa. Lições
importantes para aqueles que desejam escrever corretamente, falar de
forma adequada, dentro da norma padrão e culta.
A formação do balé brasileiro Mar 15 2021 Um livro sobre a formação
do balé brasileiro, indica o título do volume que o leitor tem em suas
mãos. O tema anunciado, por si só, justifica o interesse da pesquisa de
Roberto Pereira e o seu ineditismo. Mas quem tiver o privilégio de
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percorrer, página por página, os caminhos da investigação, perceberá
que o trabalho ultrapassa em muito sua motivação primeira, lançando
questões que interpelam a cena cultural mais ampla e que nos obrigam
a pensar, entre outras coisas, as intrincadas relações entre produção
artística e nacionalismo no Brasil da primeira metade do século XX.
A Dictionary of the English and Portuguese Languages Oct 22 2021
Cirurgia Vascular Feb 11 2021 Uma ferramenta indispensável ao
estudo da Cirurgia Vascular, Cirurgia Endovascular e Angiologia.
Estamos chegando na Quarta Edição da obra Cirurgia Vascular. É de
se esperar que uma nova edição seja pensada, esmiuçada e encarada
sempre como alguma coisa que se pretende melhor que a edição
anterior.Ofoco é o ensino e a melhor maneira de torná-lo mais
eficiente e proveitoso. A forma na qual este livro é estruturado visa a
proporcionar uma leitura agradável, sem tornar penoso o processo de
absorção do conhecimento. Comamudança célere por que passa o
mundo em todos os seus aspectos, é imperativo uma adaptação para
novas propostas didáticas. Esta nova proposta didática vemda vontade
dos editores de procuraremmanter-se alinhados aos novos tempos que
correm. Olivro não está organizado por patologia,mas por blocos
anatômicos. Emcada bloco, o leitor poderá encontrar tudo o que se
refere a esta fração anatômica, ou seja, anatomia, vias de acesso,
exames de imagem e outros, além de todas as patologias vasculares
que afetemeste segmento. Existemcapítulos que não podem ser
enquadrados em blocos anatômicos, ou se referem a todos, e estes
ficarão nas rubricas de Capítulos Básicos. Em nossa ótica, o livro-texto
continua a representar um utensílio indispensável ao estudo, desde
que ele é alicerce, o conhecimento já sedimentado, a partir do qual o
leito vai acrescentando o novo, deumaformaorganizada. Os autores
Gastroenterologia/Hepatologia Jan 01 2020 Esta obra da popular
Secrets Series® apresenta uma atualização sobre os distúrbios
hepáticos e gastrointestinais mais comuns e sobre como tratá-los. A
nova edição é uma excelente fonte para compreender a fisiologia e
terapia de doenças hepáticas e digestivas. É, sem dúvidas,
extremamente útil tanto na preparação para exames e provas quanto
para consulta rápida no dia a dia do profissional
Box Dragões de Éter Jan 25 2022 Box completo e exclusivo da série
Dragões de Éter com os 4 volumes Nova Ether é um mundo protegido
por poderosos avatares em forma de fadas-amazonas. Um dia, porém,
cansadas das falhas dos seres racionais, algumas delas se voltam
contra as antigas raças. E assim nasceu a Era Antiga. Hoje, Arzallum,
o Maior dos Reinos, tem um novo Rei, e a esperada Era Nova se inicia.
Coisas estranhas, entretanto, nunca param de acontecer... Dois irmãos
sobreviventes a uma ligação com antigos laços de magia negra
descobrem que conexões dessa natureza não se rompem tão
facilmente e cobram partes da alma como preço. Uma sociedade
secreta renascida com um exército de órfãos resolve seguir em frente
em um plano com tudo para dar errado em busca do maior tesouro já
enterrado, sem saber o quanto isso pode mudar a humanidade. O
último príncipe de Arzallum viaja para um casamento forçado em uma
terra que ele nem mesmo sabe se é possível que exista, disposto a
realizar um feito que ele não sabe se é possível realizar. Uma
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adolescente desperta em iniciações espirituais descobre-se uma
mediadora com forças além do imaginário. E um menino de cinco anos
escala uma maldita árvore que o leva aos Reinos Superiores, ferindo
com isso tratados políticos, e dando início à Primeira Guerra Mundial
de Nova Ether. E mostrará que o mundo nunca para de mudar. Com
diversas referências contemporâneas, que vão de séries como Final
Fantasy e contos de fadas sombrios a bandas de rock como Limp Bizkit
e Nirvana, Dragões de Éter desenvolve uma trama em que romances,
guerras, intrigas, diálogos filosóficos, fantasia e sonho juvenis se
entrelaçam para construir uma jornada épica de profundidade
espiritual.
Estórias E Poesias Feb 23 2022 O projeto, “Meu primeiro livro”, foi
executado no ano de 2003, em São Simão GO, pelas professoras
Priscila Keyna Oliveira Lima e Lenice Venâncio, com a participação
dos alunos da 4ª série da escola municipal, José Porfírio Nogueira.
Este livro é fruto do trabalho realizado por elas.
Quebra-nozes & camundongo rei Nov 03 2022 A pequena Marie se vê
às voltas com estranhos acontecimentos desde que ganhou de Natal
um curioso senhorzinho quebranozes. Os objetos ao seu redor
parecem ganhar vida - as bonecas, os soldadinhos de chumbo de seu
irmão... até que surge uma horripilante criatura para estragar tudo.
Um mundo encantado está em perigo e, para piorar, ninguém mais
acredita nela.
Bulletins of the Bureau of the American Republics: pt. 1. Import duties
of the Argentine Republic. [Bulletin no. 48.]. Import duties of Bolivia.
(Bulletin no. 22. October, 1891). Import duties of Brazil May 29 2022
A Inteligência Das Aves Oct 10 2020 Por muito tempo, a expressão
"cérebro de passarinho" se referiu de maneira pejorativa a mentes
pouco aptas, como se a pequena dimensão da cabeça de alguns
pássaros resultasse em uma metáfora perfeita para um menor grau de
esperteza. Costumava-se enxergar as aves como animais de
inteligência pouco refinada, com corpos e esqueletos mais
desenvolvidos para o voo e a leveza. No entanto, A inteligência das
aves surge para quebrar esse paradigma, abrindo o leque do
comportamento animal e dos estudos científicos que demonstram sem
dúvidas a genialidade desses animais. Numa mistura de dados
científicos e relatos entusiasmados de observadores e admiradores de
aves, Jennifer Ackerman apresenta as mais variadas espécies, desde as
comuns, mais próximas do ambiente urbano — como as que sobrevoam
o globo em direção aos confins dos polos ou nos deixam presentes na
janela em troca de migalhas de pão —, até as mais extraordinárias e
remotas à vivência humana. Por meio da observação detida que faz e
do vasto repertório de estudos cruzados que emprega, A inteligência
das aves nos guia em uma redescoberta do mundo animal, aquele no
qual a inteligência humana apenas faz par evolutivo com a inteligência
das aves. Sejam dodôs, tentilhões, pombos ou papagaios e pardais, os
pássaros têm habilidades surpreendentes: noção de tempo,
reconhecimento de passado e futuro, manejo e criação de ferramentas,
senso de direção, memória de longa duração e capacidade de aprender
novos comportamentos por observação social. Tal como os humanos,
adquirem novas línguas por meio do aprendizado, transformam seus
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cantos, apresentam sotaques e evoluem em diversas direções
cognitivas já há mais de 150 milhões de anos. Não à toa estão em
todos os lugares do planeta: sua inteligência desenvolve estratégias de
sobrevivência a cada dia. Neste livro, Ackerman celebra os vários
cientistas e amantes do mundo animal que puderam identificar tais
comportamentos, mas vai além: insufla de entusiasmo aqueles que
percorrem suas páginas repletas de informações de campo e anedotas
curiosas sobre a vida dos pássaros, que talvez seja mais próxima da
vida dos humanos do que poderíamos supor.
O Quebra-Nozes: edição bolso de luxo Sep 01 2022 Inclui as duas

o-quebra-nozes-e-o-rei-dos-camundongos-livro-de-contos-file-type

versões desse clássico que inspirou o novo filme da Disney É véspera
de Natal. Marie se encanta, dentre todos os presentes, por um quebranozes em formato de boneco. Ela acomoda o novo amigo no armário de
brinquedos – mas, à meia-noite, ouve estranhos ruídos. Aterrorizada,
vê seu padrinho, o inventor Drosselmeier, sinistramente acocorado
sobre o relógio de parede, e um exército de camundongos invadindo a
sala, comandado por um rei de sete cabeças! Contra eles, os
brinquedos saem do armário e põem-se em formação. Têm uma grande
batalha pela frente, sob as ordens do Quebra-Nozes... Entre o sonho e
a realidade, Marie viverá histórias maravilhosas e estranhas, de
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reinos, feitiços e delícias. Histórias em que o inusitado padrinho tem
um papel especial, e nas quais só pode embarcar quem tem os olhos e
o coração preparados. Você tem? Esta edição inclui as duas variantes
da história: a versão original de E.T.A. Hoffmann e a clássica de
Alexandre Dumas – que popularizou a história e inspirou o famoso balé
de Tchaikovsky –, com tradução de André Telles (do francês) e Luís S.
Krausz (do alemão). Traz ainda apresentação da pesquisadora e
especialista em contos de fadas Priscila Mana Vaz e mais de 200
ilustrações de época. A versão impressa apresenta capa dura e o
acabamento de luxo característico da coleção Clássicos Zahar.
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