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Missionários de uma
utopia nacional-popular:
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o terceiro olho:

os intelectuais e o Departamento
de Cultura de São Paulo

ensaios de cinema e vídeo
(Mário Peixoto, Glauber
Rocha e Júlio Bressane)

Roberto Barbato Jr.
Annablutne/FAPESP
216 páginas/R$25,00

Francisco Elinaldo Teixeira
Perspectiva/FAPESP
161 páginas / R$ 23,00

Esse estudo recupera uma das mais
ambiciosas gestões culturais da cidade de São Paulo,
entre 1935 e 1938, quando o Departamento de Cultura
foi dirigido por Mário de Andrade. Foi uma iniciativa
corajosa e pioneira que pretendia colocar em prática
antigos ideais do movimento modernista na construção
da nacionalidade brasileira e na ampliação do acesso
dos excluídos aos bens culturais.
Annablume (11) 212-6764
www.annablume.com.br

IVIatéria e consciência:

Indo na contramão da dinheirama
gasta nas grandes produções
norte-americanas, o livro
de Francisco Teixeira reúne três exemplos
de como a falta de dinheiro e os obstáculos materiais
não foram empecilho para que Mário Peixoto,
Glauber Rocha e Júlio Bressane pudessem realizar
grandes obras. Segundo o autor, eles são prova
da potente vontade estética desses criadores
que foram além da "arte culinária".
Editora Perspectiva (11) 3885-8338
www.editoraperspectiva.com.br

uma introdução contemporânea
à filosofia da mente

Biotecnologia
e meio ambiente

Paul Churchiand
Unesp
287 páginas / R$ 36,00

Aluízio Borém
UFV / Editora Folha de Viçosa
425 páginas / R$ 25,00

O autor defende, em linguagem
acessível, que alguns dos grandes
dilemas filosóficos só serão resolvidos em acordo
com o progresso empírico da ciência cognitiva.
Para ele, nesse contexto, será fundamental a análise
de como se dará o desenvolvimento da inteligência
artificial, a neurociência e a etologia. Churchiand
também dá a sua visão sobre o dualismo,
o materialismo e sobre o funcionamento da mente.

O autor preconiza que o receio da
sociedade brasileira sobre os produtos
da biotecnologia não passa de mera
falta de informação. E é isso a que se
propõe esse estudo que discute a fundo a relação, ainda
pouco explorada, entre biotecnologia e ambiente.
Segundo ele, é impossível a conservação e a sustentação
da biodiversidade sem o auxílio da biotecnologia.

Editora Unesp (11) 3242-7171
www.editoraunesp.com.br

UFV / Editora Folha de Viçosa (31) 3899-1163
www.borem@ufv.br

Cacos de infância:

Aids: prevenção porta a porta

teatro da solidão compartilhada

Construindo histórias de prevenção
ao HIV/Aids no programa saúde
da família da cidade de São Paulo

IVlarina Marcondes IVlachado
Annablume/FAPESP
130 páginas / R$ 23,00
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IVlaria Eugênia Lemos Fernandes,
isamara Gouveia, entre outros
^^•%^> Hucitec
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Um estudo dos mais intrigantes e
curiosos: a autora, diretora de teatro,
descreve como foi todo o processo de
criação de uma peça, batizada como "teatro de câmara".
Cacos de infância, que foi apresentada apenas quatro
vezes em 2000, com duração de meia hora.
O princípio era justamente o da efemeridade da poesia,
a labuta para criar e ver o tempo levar como uma
"bagagem de areia". O resultado é fascinante de ler.

O projeto divulgado nesse livro (também disponível em
uma versão em inglês) pretende trazer uma importante
contribuição sobre as formas de conter o avanço
da epidemia da Aids por meio da democratização
dos processos de disseminação de informações ao
púbHco. São vários artigos escritos por especialistas.
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