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itinerário de uma  
falsa vanguarda
Antonio Arnoni Prado 
Editora 34 
296 páginas, R$ 42,00

Arnoni Prado irá explorar em seu livro uma 
compreensão mais abrangente do movimen-
to modernista brasileiro voltando-se para o 
lado “sombrio” da “falsa vanguarda”. O autor 
acompanha trajetórias como as de João do 
Rio, Graça Aranha, Menotti Del Picchia e 
Plínio Salgado analisando uma importante 
documentação sobre o pensamento literário, 
social e político conservador do país. 

Editora 34 (11) 3816-6777  
www.editora34.com.br

Gaveta dos guardados  
e Tríptico para iberê
Iberê Camargo/Daniela Vicentini, Laura 
Castilhos, Paulo Ribeiro 
Cosac Naify e Fundação Iberê Camargo 
144/446 páginas, R$ 25,00/R$ 49,00

Os dois livros completam a trilogia iniciada 
com Iberê Camargo: origem e destino lançada 
sobre o artista. Gaveta dos guardados agrega 
breves textos de memória da infância e for-
mação do artista, é ilustrado com 37 ima-
gens e tem apresentação de Augusto Massi. 
Tríptico para Iberê reúne três textos sobre 
diferentes facetas da produção pictórica e 
ficcional de Iberê Camargo (1914-94).

Cosac & Naify (11) 3218-1444  
www.cosacnaify.com.br

Figurino teatral e  
as renovações do século XX
Fausto Viana 
Estação das Letras e Cores/FAPEsP 
296 páginas, R$ 67,00

O autor resgata o trabalho de criação de tra-
jes cênicos de sete encenadores do século XX 
que de alguma maneira contribuíram para 
a renovação dos padrões de interpretação 
teatral: Adolphe Appia, Edward Gordon 
Craig, Konstantin Stanislavski, Max Rei-
nhardt, Antonin Artaud, Bertolt Brecht e 
Ariane Mnouchkine. 

Estação das letras e Cores Editora (11) 4191-8183 
www.estacaoletras.com.br

Einstein: muito além  
da relatividade
Marcelo Knobel e Peter schulz (orgs.) 
Instituto sangari 
192 páginas, R$ 35,00

A coletânea traz textos de sete pesquisado-
res analisando várias facetas do trabalho de 
Einstein. O livro é resultado da exposição do 
mesmo nome, cuja programação cultural,  
da qual resultam esses textos, esteve a car-
go da revista Pesquisa FAPESP, que convi-
dou os pesquisadores aqui reunidos.

Instituto Sangari (11) 3474-7500  
www.institutosangari.org.br

De sol a sol: a energia  
no século XXi
Cylon Gonçalves da silva 
Editora Oficina de Textos 
128 páginas, R$ 59,00

O livro aborda um dos principais temas 
da atualidade: nossa relação com a ener-
gia. O autor faz um estudo das diversas 
fontes de energia que usamos em nosso 
dia a dia, como a hidrelétrica, o petróleo, 
os biocombustíveis etc. As alternativas 
energéticas viáveis para o futuro, o im-
pacto no clima e no meio ambiente e as 
consequências socioeconômicas dessas 
escolhas são analisadas.

oficina de Textos (11) 3085-7933  
www.ofitexto.com.br

Bioestatística  
em outras palavras
Júlio C. R. Pereira 
Edusp/FAPEsP 
424 páginas, R$ 60,00

O médico epidemiologista Júlio Pereira 
apresenta os procedimentos estatísticos 
divididos em três grandes tópicos –  
relações de existência, de ordem e de 
dependência – analisando a princípio 
o conteúdo e só depois os cálculos. O 
livro traz dezenas de exercícios resolvi-
dos, permitindo àqueles que utilizam 
estatística em seu cotidiano aferirem o 
conhecimento adquirido. 

Edusp (11) 3091-2911  
www.edusp.com.brfo
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