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O design da escrita: redigindo com criatividade e beleza, inclusive ficção.
ABREU, Antônio Suárez. Cotia: Ateliê Editorial, 2008. 163 p. ISBN 978-85-7480-387-6. ( 3 ex.)
Escrever bem vai muito além de produzir um texto burocraticamente correto, claro
e coerente. É o que mostra este livro, que traz soluções originais para introduzir um
assunto, desenvolver uma ideia, argumentar bem e seduzir o leitor. O autor ensina
também a usar pequenas histórias, comparações e metáforas para dar mais
consistência a um texto. A segunda parte contém exemplos e exercícios com os
passos mais importantes para quem deseja aprimorar a arte de escrever crônicas,
contos e romances.
Dicionário visual de design gráfico.
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. Porto Alegre: Bookman, 2009. 288 p. (Série design
básico). ISBN 978-85-7780-336-1. (3 ex.)
Dicionário Visual de Design Gráfico é uma referência rica, dinâmica e resumida aos
termos mais utilizados em design gráfico. Das principais técnicas de impressão aos
elementos que compõem um livro, dos movimentos artísticos de vanguarda às escolas
consagradas: tudo o que você precisa saber sobre design está reunido neste
pequeno guia. O abecê do design em um só lugar, do Avant garde ao Zeitgeist!
Fundamentos de design criativo. 2. ed.
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. Porto Alegre: Bookman, 2012. 184 p.
(Série design básico; 9). ISBN 9788540701274. (7 ex.)
Fundamentos de Design Criativo introduz os princípios básicos do processo criativo.
Cada assunto é explicado com diagramas detalhados, teorias associadas e referências históricas. Os processos são ilustrados minuciosamente e acompanhados por
explicações dos profissionais envolvidos.
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Tipografia: s.f. composição, estilo e aparência dos tipos e das faces
tipográficas.
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. Porto Alegre: Bookman, 2011. 183 p. (Série
design básico; 8). ISBN 978-85-7780-874-8. (3 ex.)
Oitavo livro da série Design Básico, Tipografia examina e ilustra os conceitos
básicos da arte de dar forma visual a uma ideia escrita. Partindo da definição dos
principais termos da área e da classificação dos tipos, a obra segue discutindo a
composição com tipos, a geração de tipos e a produção e prática tipográfica.
Com uma combinação de conceitos teóricos e estudo detalhado de trabalhos
contemporâneos, os autores Gavin Ambrose e Paul Harris mostram que teoria e
prática andam juntas e que boas decisões tipográficas exigem um bom conhecimento do tema.
Triunfos e impasses: Lina Bo Bardi, Aloisio Magalhães e o design no Brasil.
ANASTASSAKIS, Zoy. Rio de Janeiro: Lamparina, FAPERJ, 2014. 252 p.
ISBN 978-85-83160-137. (3 ex.).
Surgido com fortes influências de outros países, o design brasileiro começou a
sofrer reformulações em sua concepção ao longo do século XX, parte de uma
mudança de paradigma. Dialogando com diversos autores do universo do design,
da arquitetura e da arte e também de fora dele, Triunfos e impasses problematiza, então, as relações entre design, modernidade e brasilidade, a partir das carreiras e propostas profissionais de Lina Bo Bardi e Aloisio Magalhães. Ambos têm
importância marcante nesse contexto, segundo críticos contemporâneos,
porque conformariam uma "outra vertente" do design brasileiro, mais comprometida com a ideia de uma identidade nacional - e, por isso mesmo, representativa de alguns sinais de divergência em meio ao campo do design no país. Orientada por uma "visão cultural mais ampla", essa "outra vertente" buscaria assimilar
a cultura popular em projetos de natureza participativa, que, ao investir na
contextualização cultural, abririam caminho para um desenvolvimento autônomo. Este livro mostra, portanto, como o design começou a ganhar uma orientação mais antropológica e mais ligada à cultura nacional, adquirindo um "sabor
brasileiro", além de acompanhar também sua institucionalização enquanto
campo universitário.
Makers: a nova revolução industrial.
ANDERSON, Chris. Rio de Janeiro: Campus, c2013. 284 p.
ISBN 978-85-3523-954-6. (5 ex.).
Este livro evidencia que o futuro econômico emergirá do avanço do Movimento
Maker. Os Makers criam novos produtos e serviços usando ferramentas digitais,
projetando em computador e produzindo cada vez mais em máquinas de fabricação pessoais. Através de um trabalho já existente ou, projetos melhores, suas
criações são instintivamente compartilhadas on-line. Apenas pelo fato de incluírem no processo a cultura e a colaboração pela Web, eles constroem coisas em
escala como nunca foi feito antes. Para Chris Anderson, a indústria de "sprinklers"
mudará nos próximos anos, à medida que outros entrantes desenvolverem
projetos com base em modelos centrados na internet, de inovação aberta. Trata-se de um movimento de start-ups que explorarão um novo modelo pertencente à geração Web.

Embalagens flexíveis.
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ANYADIKE, Nnamdi. São Paulo: Blucher, 2010. xxvi, 127 p.
(Coleção embalagem Quattor ; 1). ISBN 978-85-2120-444-2. (3 ex.)
Neste volume, são analisadas as matérias-primas e a produção, os materiais
flexíveis, os filmes, as inovações em materiais flexíveis, as unidades de varejo
baseado em material flexível, a impressão em embalagem flexível , a maquinaria
de embalagem flexível , as questões legislativas que afetam a embalagem flexível, os mercados de uso final e a embalagem para alimento fresco.

Idéias: 100 técnicas de criatividade.
AZNAR, Guy. São Paulo: Summus, 2011. 255 p. ISBN 978-85-3230-701-9. (3 ex.)
Apresenta diferentes escolas de criatividade e mostra como escolher as práticas
adequadas para cada desafio. Ao longo do livro, Guy Aznar expõe - e ilustra com
exemplos -técnicas de criatividade que podem ser utilizadas tanto em grupos
quanto individualmente.

Elementos de semiologia. 19. ed.
BATEY, Mark. Rio de Janeiro: Best Business, c2009. 398, [2] p. ISBN 978-85-7684-321-4. (3 ex.)
Neste livro, o autor explora diferentes conceitos de áreas como marketing, publicidade, psicologia para elaborar uma análise dos fatores conscientes e inconscientes que relacionam as pessoas aos produtos e às marcas. Com estudos de
casos e explicações, Mark Batey mostra estratégias para que podem fortalecer o
marketing de qualquer empresa.

BARTHES, Roland. São Paulo: Cultrix, c2012. 126 p.
Elementos
de semiologia.(319.
ed.
ISBN 978-85-3160-142-2.
ex.)
Resultado de cursos ministrados por Roland Barthes, este livro, de maneira sistemática e bem dosada apresenta esta matéria em sua natureza didática. Partindo
do princípio de que, afinal de contas, "o mundo dos significados não é outro senão
o da linguagem", Barthes mostra como é natural à Semiologia valer-se dos
conceitos analíticos da Linguística. A obra está dividida em quatro partes, correspondentes a rubricas oriundas da Linguística Estrutural. Por meio dessas rubricas, Barthes dá ao leitor uma instigante visão geral do campo de estudo da
Semiologia e dos instrumentos teóricos por via dos quais se pode realizar a
pesquisa semiológica sem complicações desnecessárias.
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O panorama do design gráfico contemporâneo:
a construção, a desconstrução e a nova ordem
BOMENY, Maria Helena Werneck. São Paulo: Editora Senac São Paulo, c2012.
184 p. ISBN 978-85-3960-180-6. (3 ex.)
A obra tem o intuito de colocar em perspectiva a trajetória do design gráfico, que
passou por rupturas estéticas, indicando tendências ou derrubando de vez paradigmas sobre como se construir uma imagem. O livro foi produzido a fim de que
designers, estudantes de artes visuais e interessados em comunicação e criação
em geral conheçam os principais expoentes do design gráfico, partindo do
modernismo da escola de Bauhaus até artistas contemporâneos.
O PAPEL social do design gráfico: história, conceitos & atuação profissional.
São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2011. 183 p.
ISBN 978-85-3960-117-2. (3 ex.)
O debate que este livro procura suscitar não é se o design afeta ou não a sociedade. Afinal, ele nasceu para criar e transmitir mensagens aos indivíduos - consumidores, eleitores, espectadores ou pessoas que o profissional queira atingir. A
questão levantada é se o designer deveria se restringir aos interesses de seus
contratantes ou expandir sua capacidade comunicativa à sociedade como um
todo. Caberia ao designer fazer as pessoas refletirem sobre consumismo e
sustentabilidade? Ou engajar-se em programas sobre prevenção ao crime, saúde
pública, planejamento familiar ou direitos humanos?
O essencial da ilustração
CAPLIN, Steve; BANKS, Adam. São Paulo: Editora Senac São Paulo, c2012. 224 p.
ISBN 978-85-3960-154-7 (3 ex.)
Este manual orienta da escolha de equipamentos de criação de ilustrações
digitais ao planejamento da rotina de um escritório montado para essa finalidade.
Computadores, monitores e impressoras são analisados com objetividade
quanto a suas capacidades, limitações e preço de mercado; programas para a
realização de pinturas, desenhos digitais e modelagem em 3D são apresentados
por meio de exemplos que ilustram, passo a passo, a utilização de ferramentas de
geração, edição e finalização de imagens.

Mídia eletrônica: a criação de comerciais para TV, rádio e internet.
CESAR, Newton. Rio de Janeiro: 2AB, 2008. 87 p. (Coleção Base design).
ISBN 978-85-8686-945-2. (3 ex.)
Mídia eletrônica tem como objetivo auxiliar profissionais e estudantes com informações introdutórias e essenciais para fazer um anúncio eficaz. Neste segundo
livro, Newton Cesar dá dicas de como fazer um comercial para TV, rádio e internet.
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Animação digital: s.f. técnica em que são filmados desenhos ou posições
de modelos sucessivos para criar ilusão de movimento quando o filme é
mostrado como uma sequência: adj. que envolve ou relaciona-se ao uso
de tecnologia da computação.
CHONG, Andrew. Porto Alegre: Bookman, 2011. 176 p. (Animação básica; 1).
ISBN 978-85-7780-900- 4. (3 ex.)
Animação Básica: Animação Digital oferece uma apresentação ilustrada à história e à evolução da animação digital e examina os principais aspectos envolvidos
na sua produção. Traçando uma linha do tempo, que começa na virada do século
XIX para o século XX, a obra discute o progresso do setor fazendo inúmeras referências a exemplos específicos, que demostram o crescimento e o desenvolvimento desse meio até os dias de hoje.O livro ainda propõe algumas perspectivas
para o futuro, como questões de autoria e a relação entre tecnologia e criação.
Primeiro livro da série, Animação Digital apresenta diversos projetos de pessoas
inovadoras e pioneiras do setor, além de profissionais da atualidade que trabalham em cinema, games e televisão.
Estudo de embalagens para o varejo: uma revisão literária.
COLES, Robert. São Paulo: Blucher, 2010. xxxii, 111 p. (Coleção quattor embalagem ; 4). ISBN 978-85-2120-442-8. (5 ex.).
O ambiente econômico do mundo governa a indústria de embalagens. Aspectos-chave incluem abolição das restrições de mercado, livre movimentação de capital, troca de informação tecnológica, pressões de preço, competitividade, habilidade inovadora, crescimento irrestrito em mercados emergentes e a globalização de produtores de bens de consumo e cuidados com a saúde. Diante da
consolidação da indústria, da economia de escala, do foco em crescimento e da
competitividade, da busca por eficiência de custos melhores, da necessidade de
criar valores de consumo e da legislação sobre resíduos e reciclagem de embalagem, os fabricantes desta são forçados a achar soluções criativas, assim como
copiar com reduções de dimensão e padrão as embalagens. Esta revisão cobre
recentes vantagens em materiais flexíveis e plásticos rígidos, para as embalagens
de bens de consumo nas dimensões do varejo.
DESIGN: comunicação e semiótica: estudos e pesquisa das relações
transversais.
Rio de Janeiro: 2AB, 2010. 167 p. (Série design).
ISBN 978-85-8669-553-7. (3 ex.).
As questões expostas neste livro tratam da construção do conhecimento peloreconhecimento de pontos de convergência entre algumas áreas, rompendo
transversalmente as fronteiras que interfaceiam os territórios do Design. No
entanto, os estudos sobre esta temática não se esgotam aqui. O Núcleo de Estudos da Semiótica nas relações transversais do Design – SRTD tem o compromisso
de atingir novos estágios nos estudos dessa dimensão das atividades transversalizadas pelo Design com o apoio da Comunicação, da Semiótica, da Retórica e do
Discurso.

DESIGN em situações de ensino - aprendizagem: 20 anos de pesquisa no
Laboratório Interdisciplinar de Design/Educação. 1. ed.

Agosto

Rio de Janeiro: Rio Books, LIDE, PUCRio, 2014. 358 p.
ISBN 978-85-6155-651-8. (3 ex.).
Esta obra refere-se ao estudo, pesquisa e fundamentação teórica da linha de
investigação Design em Situações de Ensino-aprendizagem, por meio de um
diálogo interdisciplinar entre Design e Educação. Buscou-se através de métodos
e técnicas de Design identificar de que maneira esta área de conhecimento pode
participar dos processos de ensino-aprendizagem, na configuração de materiais
didáticos concretos e digitais. A pesquisa teve por fio condutor o Multi-Trilhas,
que é um jogo para auxiliar a aquisição de segunda língua por crianças surdas. A
presente investigação estabelece uma proposta de modelo conceitual e de ação
pedagógica para a análise de projetos no âmbito da linha de pesquisa Design em
Situações de Ensino aprendizagem.
Diante da imagem: questão colocada aos fins de uma história da arte. [1.
ed.].
IDI-HUBERMAN, Georges. São Paulo: Ed. 34, 2013 357 p. (Coleção trans .).
ISBN 978-85-7326-537-8. (3 ex.)
O que ocorre quando nos colocamos diante da imagem? Neste livro, o historiador
da arte Georges Didi-Huberman - professor da École des Hautes Études, em
Paris, e autor de dezenas de livros fundamentais, entre eles O que vemos, o que
nos olha (Editora 34, 1998) - recorda que, em francês, voir (ver) rima com savoir
(saber), o que sugere que, em nossa aproximação às imagens, o olhar nunca é
neutro ou desinteressado. Diante delas, enlaçamos o visível juntamente com
palavras e modelos de pensamento. De onde vêm esses modelos? É precisamente essa interrogação, uma espécie de arqueologia crítica da História da Arte, que
o autor leva a cabo nestas páginas.
O ESSENCIAL do design gráfico. 2. ed. rev.
São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2014. 256 p.
ISBN 978-85-3960-760-0. (3 ex.)
Busca esclarecer sobre as etapas em que se distinguem os bons profissionais, e
que permanecem pouco afetadas pelas tecnologias digitais, como a geração de
ideias e o desenvolvimento de conceitos. Apresenta os fundamentos do considerado bom design gráfico, como consciência espacial e uso emotivo das cores;
explora áreas do design gráfico de superfície, como publicidade e design de
embalagens; e, por fim, discute web design para internet, intranets e multimídia.
Design desmodrômico: (para curiosos).
FASCIONI, Lígia. Teresópolis: 2AB, 2012. 134 p. ISBN 978-85-8669-562-9. (3 ex.).
Na primeira parte do livro, Ligia convida o leitor a pensar sobre o design com
textos sobre a área e a atitude profissional de designers, mas também com
outros que, aparentemente, fazem parte de diferentes áreas de conhecimento. E
a ideia da autora é esta mesmo, mostrar que tem design em todo lugar e que,
para perceber isto, basta? usar as lentes certas? para ver o mundo. A segunda
parte do livro é dedicada a um assunto que está na moda: design Thinking.
Segundo Ligia, é a parte do livro para designers e não designers conhecerem o
básico sobre o assunto. Depois deste primeiro contato, quem tiver interesse, irá
partir para um conhecimento mais profundo.

DESIGN em situações de ensino - aprendizagem: 20 anos de pesquisa no
Laboratório Interdisciplinar de Design/Educação. 1. ed.

Agosto

FRASER, Tom; BANKS, Adam. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2012. 256 p.
ISBN 978-85-3960-153-0. (3 ex.)
A cor é, talvez, a mais poderosa ferramenta no arsenal no designer ? e também
a mais desafiadora. Este livro desvenda as teorias e os sistemas cromáticos e,
partir daí, examina o modo como vivemos com a cor e forma de utilizá-la criativamente ? no design de interiores, na publicidade e nos veículos de comunicação em geral. Um guia fundamental na mesa de trabalho de quem quer fazer a
diferença aplicando a cor de forma criativa, eficiente e estratégica.
Design de interiores: guia útil para estudantes e profissionais.
GIBBS, Jenny. São Paulo: Gustavo Gili, c2010. 224 p.
ISBN 978-85-8452-074-9. (5 ex.).
O design de interiores se converteu em uma profissão reconhecida, embora a
indústria que gere seja complexa e ainda pouco conhecida. Esta nova edição de
Design de interiores proporciona uma base sólida sobre os princípios do design,
descreve as aptidões necessárias ao designer de interiores, analisa as diferentes
opções de desenvolvimento da carreira profissional e apresenta uma análise
equilibrada do setor.
Marcas do progresso: consumo e design do Brasil.
HEYNEMANN, Cláudia; CARDOSO, Rafael; RAINHO, Maria do Carmo Teixeira. Rio de
Janeiro: Arquivo Nacional: Mauad X, 2009. 141 p. ISBN 978-85-7478-310-9. (3 ex.).
Consumo e design no Brasil do século XIX contempla um gênero raro de documento: o registro de marcas e os rótulos da nascente indústria nacional e do
comércio de produtos brasileiros e estrangeiros datados das últimas décadas do
século XIX. Essas peças litográficas - mais de mil e quinhentos itens recolhidos ao
Arquivo Nacional no início do século XX – se destacam no acervo da Instituição e
são exemplares da primeira iniciativa de proteção à propriedade de marcas no
país.
HISTÓRIA do cinema mundial. 7. ed
Campinas: Papirus, 2012. 432 p (Coleção campo imagético).
ISBN 978-85-3080-818-1. (3 ex.).
O livro concretiza uma proposta inédita no cenário brasileiro: apresentar um
panorama horizontal da produção internacional dessa forma narrativa que
chamamos "cinema". A aposta na dimensão diacrônica tem seus predicados.
Percorrer esse livro é deparar-se constantemente com a efervescência das
tradições que reivindicaram para si o estatuto de cinematográficas. O cinema
das origens, o cinema clássico, o diálogo criativo do cinema com o construtivismo, o expressionismo, o surrealismo, as particularidades da vanguarda cinematográfica chamada impressionista, o cinema realista e seu coroamento no
neo-realismo, a chegada da modernidade com a Nouvelle Vague, os novos
cinemas, o retorno de Hollywood, os grandes autores e as grandes personalidades da história do cinema, o pós-modernismo e o cinema documentário: o
cinema no século XX é o universo que esse livro se propõe a discutir - de partida, um desafio elevado.

Design gráfico e digital: prática e ideias criativas : conceito, metodologia
e dicas para criação de um portfólio.
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KNIGHT, Carolyn; GLASER, Jessica. São Paulo: Rosari, 2012. 256 p.
ISBN 978-85-8050-009-7. (3 ex.).
Este livro apresenta cinco capítulos, com foco em áreas específicas do design
gráfico - embalagem, identidade visual e branding, design editorial, design para
música e webdesign. O capítulo sobre identidade visual e branding é o maior
deles, pois estes assuntos têm um enorme impacto sobre todas as outras áreas
do design gráfico. Cada capítulo inclui um glossário, uma lista de materiais
utilizados e a indicação de bibliografia complementar. A maioria dos aspectos do
design gráfico requer algum conhecimento específico, especialmente em
relação ao uso de softwares, materiais e formatos. Eles tendem a possuir um
vocabulário específico que pode intimidar e desestimular aqueles que não
trabalham na área. Os glossários ajudam os leitores a se sentirem familiarizados
com o tipo de linguagem usado nas metodologias, e a leitura complementar
oferece um importante ponto de partida para as pesquisas específicas.

Não me faça pensar - atualizado: uma abordagem de bom senso à usabilidade na Web e mobile. 3. ed.
KRUG, Steve. Rio de Janeiro: Alta Books, c2014. xi, 198 p.
ISBN 978-85-7608-850-9. (3 ex.).
Esta edição possui novos exemplos, alguns novos princípios teóricos e certas
coisas que o autor aprendeu pelo caminho, mas ainda é o mesmo livro, com o
mesmo propósito: continua um livro sobre criar sites de qualidade e utilizáveis. É também um livro sobre criar qualquer coisa com que as pessoas precisem interagir, seja um micro-ondas, um aplicativo mobile ou um caixa eletrônico. Os princípios básicos são os mesmos, ainda que a paisagem tenha
mudado, porque usabilidade tem a ver com pessoas e como elas entendem e
utilizam as coisas, e não com tecnologia. E enquanto a tecnologia muda com
rapidez, as pessoas mudam lentamente.

Vitrina: veículo de comunicação e venda. 2. ed.
LOURENÇO, Fátima; SAM, José Oliveira. São Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2018.
255 p., [27] p. de estampas ISBN 978-85-3960-858-4. (3 ex.).
As vitrinas são consideradas os cartão de visita de uma loja. Ajudam a dar identidade ao produto e a diferenciá-lo dos demais, de modo que o consumidor se veja
representado nele. Por isso, a importância da vitrina não pode ser subestimada,
nem sua execução feita sem conhecimento técnico. Nesta obra, Fátima Lourenço
e José Oliveira Sam dão orientações técnicas e conceituais a fim de auxiliar o
profissional especializado no processo de criação, elaboração e montagem de
vitrinas dos mais diferentes segmentos do mercado varejista.
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OS LUGARES do design na leitura.
Teresópolis: Novas Idéias, 2008. 381 p. ISBN 978-85-6028-413-9. (3 ex.).
Os Lugares do Design na leitura parte de uma atitude projetual que considera o
meio, o mediaor e o usuário. Nele conceitos e estratégias são entendidos como
elementos de reflexão para aqueles que, de alguma forma participam da leitura
em nossa sociedade, como leitores, produtores ou mediadores da leitura.

Design e linguagem cinematográfica: narrativa visual e projeto : como o
design se insere no projeto visual do universo fílmico.
MACHADO, Ludmila Ayres. São Paulo: Blucher, 2011. 136 p.
(Coleção pensando o design). ISBN 978-85-212-0644-6 (5 ex.).
Este volume visa localizar as origens comuns do cinema e do design no contexto
do projeto da modernidade. Assim, procura traçar como as formas de representação, consumo e entretenimento do início do século XX podem ter convergido
para o discurso visual da linguagem cinematográfica contemporânea. ...
Som-imagem no cinema: a experiência alemã de Fritz Lang.
MANZANO, Luiz Adelmo F. São Paulo: Perpectiva, 2003. 173 p. (Coleção debates.
Cinema; 293). ISBN 978-85-273-0681-2. (5 ex.).
Tema pouco abordado na bibliografia especializada em língua portuguesa, o
som fílmico é o assunto deste livro. Discutindo uma eventual presença do som
no cinema desde sua invenção, o livro resgata a atenção dedicada ao problema por cineastas do período mudo e teóricos que, desde cedo, vislumbraram
o papel a ser desempenhado pelo som em relação à imagem dentro do filme.
Sob este ângulo, o autor estuda o advento do cinema sonoro, detendo-se em
uma das fases mais férteis da história cinematográfica, o expressionismo
alemão dos anos 1920.
A linguagem cinematográfica. 2. ed
MARTIN, Marcel. São Paulo: Brasiliense, 2011. 303 p.
ISBN 978-85-11-22027-8. (5 ex.).
A linguagem cinematográfica trabalha de forma estruturada como toda comunicação, explora a subjetividade, o olhar do espectador e sua percepção.
As imagens são organizadas para produzir um sentido, e estas imagens podem
ser uma representação do real ou uma imagem imaginária, como vemos principalmente em filmes de ficção. Vale lembrar que a subjetividade será sempre
diferente para cada espectador, pois ela é moldada a partir das experiências
culturais vividas por cada um, e é exatamente isso que forma o seu olhar e
percepção.

A significação no cinema. 2. ed.
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METZ, Christian. São Paulo: Perspectiva, 1972. 295 p.
(Coleção debates. Cinema; 54.). ISBN 978-85-273-0705-5. (3 ex.).
Abordagem para quem se dedica ao estudo e à crítica do cinema, pois investigando a atividade cinematográfica à luz das conquistas da linguística e da
semiologia, visa permitir compreender a especificidade dos signos cinematográficos no universo da comunicação. Trata-se de um estudo filosófico e científico que procura, por meio da análise semiológica, alcançar o sentido e a forma
particular da relação entre cinema e realidade.

Filme: por uma teoria expandida do cinema.
MICHAUD, Philippe-Alain. Rio de Janeiro: Contraponto: Museu de Arte do Rio,
2014. 239 p. (Coleção arteFíssil; 12). ISBN 978-85-7866-107-6. (3 ex.).
Este livro se propõe a pensar o filme a partir de uma visão ampliada para a história
e a teoria do cinema. Uma perspectiva na qual a imagem em movimento é primeiramente analisada de forma independente das suas determinações técnicas,
escapando de seu palco tradicional e se expandindo para outros territórios, nos
quais se entrecruza com os domínios da arte e da ciência e propicia diversas
extensões à experiência cinematográfica.
Design de mascotes: guia rápido : personagens para identidades
visuais, propaganda e HQ.
MIGUEL, Rodrigo. Teresópolis: 2AB, 2012. 128 p. ISBN 978-85-8669-560-5. (3 ex.).
No mercado de Design, comunicação e publicidade, o Design de Mascotes é
tão importante quanto uma identidade visual. As maiores marcas mundiais já
possuem um personagem. As pequenas e médias empresas procuram por
um. Descubra de forma dinâmica e ilustrada, neste livro, como construir
personagens com exemplos práticos de aplicação.

A linguagem cinematográfica. 2. ed
MARTIN, Marcel. São Paulo: Brasiliense, 2011. 303 p.
ISBN 978-85-11-22027-8. (5 ex.).
Esta obra, estruturada em três seções - Fundamentos essenciais, Fundamentos do processo de criação e Fundamentos dentro das disciplinas -, busca
fornecer uma base para a concepção e a produção de projetos originais. Textos
de ensaio e estudos de casos assinados por designers cobrem todas as áreas do
design gráfico.

Design de notícias: a acessibilidade do cotidiano.

Agosto

MORAES, Ary. São Paulo: Blucher, 2015. 155 p. (Coleção pensando o Design).
ISBN 978-85-212-0865-5. (3 ex.).
Design de Notícias foi escrito por um dos maiores especialistas brasileiros no
assunto, que identificou e conceituou esse tipo peculiar de design, suas características e abrangências, além de sua contextualização no cenário de mudanças
que moldou a sociedade do começo do século XXI. Ao fundamentar sua reflexão
acadêmica em mais de 20 anos de prática profissional, contemplada com as
mais importantes distinções na área, o autor, indicado ao Prêmio Jabuti em
2014, oferece os elementos que permitem afirmar que não só existe um design
de notícias, mas também este é a grande manifestação do designer como autor
de discursos.

Infografia: história e projeto.
MORAES, Ary. São Paulo: Blucher, 2013. 95 p. (Coleção Pensando o Design).
ISBN 978-85-212-0645-3. (3 ex.).
É uma atualização da discussão proposta pelo autor em sua dissertação de mestrado. Dividido em duas partes, o livro faz uma síntese da evolução histórica dos
gráficos informativos e da visualização de dados até chegar ao estado da infografia na primeira década do século XXI, contemplando suas versões impressas e
digitais, e dedicando espaço para suas manifestações no Brasil.

Design de advertência para embalagens. 2. ed.
MONT'ALVÃO, Cláudia. Rio de Janeiro: 2ab, 2002. 43 p. (Coleção baseDesign).
ISBN 85-8669-520-3. (3 ex.).
Neste guia sucinto, a autora selecionou princípios e normas básicas para o
desenvolvimento de projetos para embalagens no que concerne a um aspecto em geral problemático para fabricantes, consumidores e para o próprio
designer: as advertências sobre riscos. Ao fim, apresenta uma análise de
embalagens de alguns produtos brasileiros de uso comum, proporcionando
ao leitor um breve porém eficiente panorama da questão.

Nanotecnologia em embalagens.
MOORE, Graham. São Paulo: Blucher, 2010. xxxii, 80 p. (Coleção Quattor embalagem ; 2). ISBN 978-85-212-0446-6. (4 ex.).
Este volume tem como foco principal as aplicações, já em desenvolvimento ou
que ainda estão chegando ao mercado, com bastante ênfase nas indústrias de
papel e nas embalagens, e com isso engloba também o papel de tintas e revestimentos, mostrando que técnicas desenvolvidas nestas áreas podem beneficiar a produção de circuitos moleculares com técnicas de impressão. Este livro
apresenta para o público em geral exemplos do uso da nanotecnologia, além de
ser útil para uma parcela de profissionais de indústrias que podem ser bastante
afetadas pela incorporação de soluções da nanotecnologia em produtos e
processos.

Agosto

Novo projeto tipográfico: análise e produção de fontes digitais.
ROCHA, Cláudio. São Paulo: Rosari, 2012. 199 p. (Textos design). ISBN 978-85-8050-027-1 (3 ex.).
Por que desenhar um novo alfabeto? Por que escolhemos Helvetica e não Arial?
Pelo mesmo motivo que o homem projeta novas arquiteturas ou produz outros
vinhos. Porque cada época tem suas próprias características estéticas e éticas;
têm suas roupas, comportamentos, gírias – e tipos. Assim podemos entender a
explosão tipográfica das últimas duas décadas. Mas para compreender esse
universo é preciso mais do que creditá-lo às facilidades tecnológicas: é necessário assimilar o ambiente cultural em que a tipografia se insere.
O cinema e a produção. 3. ed.
RODRIGUES, Chris. Rio de Janeiro: Lamparina, 2007. 260 p. ISBN 978-85-9827-135-4. (3 ex.).
Trata-se de um conjunto de revelações sobre a feitura de um filme, desde a
formatação do roteiro, passando pela análise técnica, composição de elenco e
equipe, escolha de locações, e por aí vai, sem esquecer modelos de cartas de
produção, mais procedimentos legais. Discorrendo sobre todas as fases e necessidades do filme.

Abduzeedo: guia de inspiração para designers.
SASSO, Fabio. Porto Alegre: Bookman, 2012 x, 209 p.
ISBN 978-85-4070-092-5. (3 ex.).
Designer brasileiro Fábio Sasso, que tem muito popular Abduzeedo blog de
design, criou o guia definitivo para projetar. Este livro apresenta entrevistas com
designers e oferece tutoriais sobre vários estilos de design, uma extensão do que
ele faz com a abduzeedo.com site. Cada capítulo aborda um estilo particular, por
exemplo, Vintage, Neo-surrealismo, retros dos anos 80, efeitos de luz, colagem,
Vector, e começa com uma explicação sobre o estilo e técnicas que vão para esse
estilo. Em seguida, o Guia do Abduzeedodesign mostra imagens de diferentes
artistas visuais que ilustram cada estilo. Fábio entrevistas um mestre de cada
estilo, como, no caso de Retro Art, James White. Então, ele termina o capítulo
com um tutorial mostrando os elementos e técnicas para criar esse estilo no
Photoshop. Significou para começar a designers de intermediários, bem como os
designers mais experientes que procuram inspiração, o livro centra-se em estilos
que podem ser aplicados tanto para web ou impressão.

A linguagem invisível da tipografia: escolher, combinar e
expressar com tipos.

Agosto

SPIEKERMANN, Erik.São Paulo: Blucher, 2011. 191 p.
ISBN 978-85-212-0615-6. (5 ex.).
Neste livro Spiekermann busca apresentar décadas de experiências tipográficas
em formato de guia. Esta edição revisada e atualizada busca abranger novas
tecnologias, tipos recentes e uma discussão de como escolher tipos que atuem
melhor na Web, emails, telas e monitores de todos os tamanhos.

Estratégias de design para embalagens
STEWART, Bill. São Paulo: Blucher, 2010. xxviii, 180 p.
(Coleção Quattor embalagem ; 5).ISBN 978-85-2120-443-5. (4 ex.).
Este volume estratégias do design para embalagens introduz prioridades e oportunidades ao design de embalagens atuais. A tecnologia avançou sobre o espectro
total da embalagem, incluindo materiais e métodos com impacto na metodologia
do design, e introduziu uma nova geração de materiais, permeando a perspectiva
de embalagens inteligentes com o potencial de interação com o usuário individual
e seu ambiente doméstico e com a consciência ambiental. O comportamento do
consumidor foi enfatizado em todo o livro. Estamos experimentando uma nova
era de escolhas sem paralelo, em que variantes de marcas e de produtos proliferam, e a competição é ferrenha: por isso a embalagem nunca precisou se esforçar
tanto para ganha a atenção do consumidor. O design da embalagem sempre foi
importante nesse processo, e agora se tornou crucial.

Como criar identidades visuais para marcas de sucesso: um guia
sobre o marketing das marcas e como representar graficamente seus
valores.
STRUNCK, Gilberto Luiz Teixeira Leite. Rio de Janeiro: Rio Books, 2012. 199 p. ISBN
978-85-6155-617-4. (3 ex.).
Esta obra pretende ajudar na compreensão dos processos de formulação
dos conceitos e valores das marcas e como representá-las visualmente. Em
uma linguagem que procura ser simples e repleta de exemplos, o autor
apresenta um roteiro para a criação e o uso de identidades visuais. Com mais
de 400 ilustrações.

TEMPLATES: para design gráfico e design de embalagens 2.
Porto Alegre: Bookman, 2011. 304 p. ISBN 978-85-7780-798-7. (3 ex.).

O livro apresenta exemplos de embalagens para alimentos e bebidas,
produtos, material promocional, CDs e DVDs, livros, entre outros. As ilustrações mostram como copiar, dobrar, construir e completar os templates. O
CD - ROM que acompanha o livro traz os templatesapresentados no texto.

Como criar um portfólio e entrar no mundo profissional: guia
de orientação para criadores. 2. ed.

Agosto

TAYLOR, Fig. São Paulo: Gustavo Gili, c2013. 160 p.
ISBN 978-85-6598-518-5.(3 ex.).
O livro expõe as características particulares de cada especialidade (branding,
web design, ilustração, agências de publicidade, setor editorial, videogames etc.)
e explora todos os aspectos que é preciso ter em conta na hora de confeccionar
um portfólio- desde como selecionar o conteúdo até qual tipo, formato e suporte escolher. Também fornece conselhos práticos sobre, por exemplo, como
apresentar candidaturas espontâneas, como se preparar para uma entrevista de
trabalho e como apresentar um portfólio ao vivo. O livro tem como fecho um
completo diretório de recursos que inclui associações profissionais, provedores
de portfólios, publicações, anuários e concursos.

TEN designers, three generations AGI Brazil 2014= dez designers, três
gerações AGI Brasil 2014.
Ipsis Grafica e Editora S.A, 2014. 224 p. ISBN 978-85-9874-159-8. (3 ex.).
Apresenta um grupo de dez designers que representam três gerações do design
gráfico. Os trabalhos são densos, cada um a seu modo. Cada bloco é precedido por
um texto breve, que se limita a propor um certo ponto de vista sobre aquele
conjunto de peças gráficas. Os protagonistas são os próprios trabalhos.

TIPOS na tela: um guia para designers, editores, tipógrafos, blogueiros e estudantes.
Barcelona: Gustavo Gili, 2015. 208 p. ISBN 978-85-8452-021-3. (5 ex.).
Tipo na tela não apenas aborda novos fundamentos da tipografia quando
usada na tela, mas também explora com profundidade as complexidades do
design destinado a esse suporte. Para isso, o livro concentra-se nas questões
concretas que surgem no dia a dia do desenvolvimento de um projeto de
design digital: desde o amplo catálogo de fontes existentes para a web até
como compor os parágrafos e alinhar o texto na tela, ou tratar a sinalização
e criar sistemas de ícones para um ambiente digital.
Materiais para embalagens.
TWEDE, Diana; GODDARD, Ron. São Paulo: Blucher, 2010. xxx, 171 p. (Coleção
Quattor embalagem ; 3). ISBN 978-85-212-0445-9. (2 ex.).
Nesta obra é apresentada um passo a passo, que vai desde a escolha dos
materiais para que serão utilizados até a elaboração de uma conclusão após
o produto estar finalizado.

Design gráfico: um dicionário visual de termos para
um design global.

Agosto

WOLF, Peter J. São Paulo: Blucher, c2011. 135 p. ISBN 978-85-212-0584-5. (3
ex.).
A obra apresenta-se como uma ferramenta para prover estudantes e praticantes de termos que podem não ser familiares e revisitar outros cujos significados
podem ter crescido com o frequente ou incorreto uso. Trata-se de uma compilação de mais de duzentos termos do design de comunicação visual selecionados a partir da história do design, impressão e papel, tipografia, tecnologia digital
e práticas em design.
O discurso cinematográfico: a opacidade e a transparência. 8. ed.
XAVIER, Ismail. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2018. 212 p. 978-85-7753-0779- (3
ex.)
Na obra, ele traça um panorama do pensamento estético cinematográfico desde
o início do século até hoje, detendo-se especialmente nas escolas francesa, soviética e americana

COMO criar em Tipografia
Belo Horizonte: Gutenberg, c2011. 111 p. ISBN 978-85-8062-013-9. (2 ex.)
Informações sobre o tema, buscando focar os princípios e processos da
criação tipográfica desde suas raízes históricas e a interação com materiais
e técnicas até a evolução para o uso de ferramentas digitais. Em um estudo
de caso, Jonathan Barnbrook faz um relato sobre a concepção e o desenvolvimento de um de seus tipos de letra e procura revelar o que é preciso para
se criar com sucesso.

VITRINAS entre-vistas: merchandising visual . 2. ed.
São Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2009. 264 p. ISBN 978-85-7359-815-5. (1 ex.)
O consumidor olha a vitrina em média não mais que por dez segundos e mesmo
assim ela é responsável por 70% das vendas na loja. Portanto, fazer uma vitrina
não pode ser atividade de meros curiosos ou hábeis improvisadores. Até os que
tem o dom inato de fazê-la bem precisam de um preparo para isso, de "uma
formação séria e comprometida", observa-se neste livro. Cabe ao vitrinista "dar
um papel ao produto, celebrar sua essência, misturar natural e artificial, ziguezaguear do simples e fívoro ao mais complexo e interessante". Porque o produto
na vitrina deve catalisar olhares, superando como atração tudo o que rodeia.

Entre o olhar e o gesto: elementos para uma poética da imagem animada.

Agosto

GRAÇA, Marina Estela. São Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2006. 222 p.
ISBN 8573594705. (2 ex.)
O que é a animação? O que é o cinema? Qual é a relação entre ambos? Este livro
busca responder a essas perguntas e ao mesmo tempo construir uma estrutura
conceitual para a interpretação do filme animado.

Cinema: arte & indústria. 1. ed.
ROSENFELD, Anatol. São Paulo: Perspectiva, 2002. 264 p. (Coleção Debates.
Cinema; 288). ISBN 978-85-2730-315-6. (3 ex.).
Este livro trata da definição do cinema como arte ou como meio de comunicação, questão discutida ao longo dos mais de cem anos do advento do cinema.
Os ensaios partem do embricamento do cinema enquanto arte e indústria,
através da análise da história do cinema.

Boletim de novas aquisições
da biblioteca
Design Produto

Agosto

Costura de moda: técnicas básicas
AMADEN-CRAWFORD, Connie. Porto Alegre: Bookman, 2014. 183 p. ISBN 978-85-8260-201-0. (3 ex.).
Com um conteúdo abrangente, que vai da escolha do equipamento e da seleção do
molde até a produção de margens de costura, pences, bainhas e forros, Costura de
moda: técnicas básicas apresenta todas as habilidades básicas e intermediárias
necessárias para costurar peças de roupa a partir de um molde.

ASPECTOS do design II.
São Paulo: Senai, SP Editora, 2012. 152 p. (Design SENAI SP.). ISBN 978-85-6541-857-7 (3 ex.).
Trazendo uma coletânea de 18 artigos, ensaios e entrevistas, que foram divulgados
através de informativos eletrônicos mensais, produzidos pelo departamento de
Design do SENAI-SP, “Aspectos do Design II” visa ampliar o acesso ao conhecimento
para as empresas e para estudantes da área de design. Na coletânea dos variados
temas tratados nos anos de 2010 e 2011, os assuntos abordados tratam de materiais,
embalagens, economia sustentável, entrevistas, tendências, entre muitos outros.

Fundamentos de gestão do design
BEST, Kathryn. Porto Alegre: Bookman, 2012. 208 p. ISBN 978-85-4070-146-5 (5 ex.).
Para tornar o design compreensível a quem não é especializado na área, uma série
de tópicos e questões deve ser considerada. Primeiro, devemos descrever a natureza da profissão, as diversas áreas em que o design é praticado e os vários métodos que os profissionais de design empregam em seu trabalho. Podemos, então,
avaliar a relevância do design para a ciência da administração e descobrir o que se
pode aprender com o processo criativo. Por último, precisamos avaliar o impacto do
design sobre o desempenho corporativo a fim de determinar o que os gestores
podem ganhar com ele. Neste livro, o termo “design” é usado para designar a
profissão como um todo e “designer” refere-se à pessoa que o pratica.

Agosto

O designer humilde: lógica e ética para inovação.
BEZERRA, Charles. 2. ed. São Paulo: Rosari, 2011. 89 p. (Textos design). ISBN 978-85-8050-012-7. (3 ex.).
Este livro pretende discutir aspectos da atividade do design, multidisciplinaridade,
identificação dos problemas, posturas profissionais e questões sobre a inovação no
design e na vida -, norteados pelo pensamento do filósofo austríaco Karl Popper.

Claudia Moreira Salles: designer.
BORGES, Adélia. São Paulo: BEI, 2005. 159 p. ISBN 85-8651-856-5 . (3 ex.).
O livro reúne 145 imagens das suas criações, incluindo os bancos Dueto (1991), Iracema (1993) e Jangada (2000), a mesa Fresta (2001) e a cadeira Quase Mínima
(2004). Traz ainda esboços da própria Claudia, que ajudam a desvendar seu processo criativo.

Função estética da luz
CAMARGO, Roberto Gill. . 2. ed., rev. e ampl. São Paulo: Perspectiva, 2012. xvi, 174 p.
(Coleção estudos; 307). ISBN 978-85-2730-964-6. (3 ex.).
Esta obra busca propiciar uma compreensão cabal do papel da iluminação na montagem teatral, a fim de que esta possa propiciar visualmente os significados e os
efeitos propostos pelo diretor e/ou dramaturgo para a concretização da peça na
incorporação interpretativa. Mas também, ao mesmo tempo, o exame assim realizado, e à base dos elementos aí discernidos, projeta e promove uma revisão crítica
dos caminhos que a arte do teatro, em seu processo de espetacularização, vem
trilhando no curso do tempo. O artista, o estudante e o analista da arte cênica têm
assim, a seu dispor, um instrumento valioso para pensar e realizar, na escritura e na
atuação, os seus projetos na feitura cênica do teatro em cena.
A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos.
CAPRA, Fritjof. São Paulo: Cultrix, c1996. 256 p. ISBN 85-3160-556-3. (3 ex.).
A Teia da Vida, livro de 1996, apresenta novas e estimulantes perspectivas sobre a
natureza da vida e abre caminho para a autêntica interdisciplinaridade. As descobertas citadas por Capra confrontam os paradigmas mecanicistas e darwinistas
aceitos e proporcionam uma nova base para políticas ecológicas que nos permitam
pensar em construir e sustentar comunidades sem colocar em risco as oportunidades para futuras gerações. O livro propõe a visão de uma interligação ecológica de
todos os eventos que ocorrem na Terra.

Agosto

Pesquisa em ciências humanas e sociais.
CHIZZOTTI, Antônio. 12. ed. São Paulo: Cortez, c2017. 204 p. ISBN 978-85-2492-426-2. (3 ex.).

O autor propõe neste livro um conjunto de referências que permitem ao leitor
posicionar-se nos debates, compreender os fundamentos epistemológicos,
morfológicos e técnicos da pesquisa e definir o alcance e limites de cada tipo de
investigação.

Design de sapatos
CHOKLAT, Aki. São Paulo: Editora Senac São Paulo, c2012. 192 p. ISBN 978-85-396-0148-6. (4 ex.).
O fascínio que um par de sapatos tem sobre as pessoas não está restrito ao seu
uso. Cada vez mais aprender a desenhar e construir um calçado tem despertado
o interesse de estudantes de moda que veem no design de sapatos uma carreira
de sonhos. Neste livro, o leitor conhecerá todo o processo de criação de um
calçado, desde a inspiração na qual toda a coleção se baseará até o produto final,
mostrando as etapas de como concretizar uma ideia e transformar um estudante em um designer de sucesso.

Metalografia dos produtos siderúrgicos comuns.
COLPAERT, Hubertus. 4. ed. São Paulo: Blucher, 2008. 652 p. ISBN 978-85-2120-449-7. (3 ex.)
Uma das mais importantes referencias brasileiras para todos os profissionais
interessados no processamento, tratamento e emprego de aços e ferros fundidos. Nesta edição, revista e atualizada pelo Prof. André Luiz V. da Costa e Silva
buscou-se preservar o espírito da edição original, agregando, entretanto, os
importantes desenvolvimentos ocorridos nas últimas décadas, tanto sob o
aspecto dos produtos siderúrgicos como das técnicas de caracterização assim
como o progresso na compreensão das transformações que permitiram a realização dos extraordinários desenvolvimentos destas ligas.

Luxo e design: ética, estética e mercado do gosto
CUTOLO, Giovanni. São Paulo: Perspectiva, 2014. 169 p. (Coleção estudos ; 330).
ISBN 978-85-2731-012-3. (5 ex.).
Em Luxo & Design, Cutolo traz do mundo do design uma perspectiva insólita: não
teme o confronto com argumentos espinhosos, como o do significado do belo ou
da perspectiva da arte, nem se rende diante do tabu sagrado da crítica ortodoxa.
Seus livros são sempre uma provocação, mas, sobretudo – e por isso mesmo -,
uma valiosa oportunidade para se questionar as convenções mais fáceis e óbvias,
oferecendo ao público uma visão viva e contundente dos processos de criação e
recepção da arte.

Agosto

DESAFIOS do design sustentável brasileiro: Challenges of brazilian
sustainable design.
Rio de Janeiro: Versal, 2014. 189 p. . ISBN 978-85-8930-961-5. (5 ex.).

Reúne criações de mais de 40 profissionais brasileiros que trabalham com projetos e produtos sustentáveis. Com criatividade e belas imagens, a publicação
explora tendências da arquitetura, mobiliário, moda e produtos. Além disso,
proporciona uma nova experiência tátil, pois é impresso com o tecnológico Vitopaper, papel sintético produzido a partir de plásticos reciclados.
DESIGN brasileiro contemporâneo: reflexões.
São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2014. 135 p. ISBN 978-85-6016-697-8.
(5 ex.).
Esse livro tem como objetivo estabelecer a troca de experiências, reflexões e
informações, bem como apresentar e discutir as características que permeiam o
design no Brasil mediante aspectos da atualidade que envolve o pensar e refletir,
o criar e projetar, o desenvolvimento do objeto e/ou produto e/ou serviço em
diversos níveis e dimensões. Desde a introdução até os textos dos seis autores
presentes nesta obra, são abordados aspectos históricos, sociais e culturais para
contextualizar e estabelecer paralelos e relações com a atualidade e com as
novas demandas para o design contemporâneo brasileiro incluindo questões da
ontologia e cientificidade, da contemporaneidade híbrida nas artes e no design e
das linguagens hipermidiáticas no ensino contemporâneo.
DESIGN & desenvolvimento: 40 anos depois.
São Paulo: Blucher, 2015. 260 p. ISBN 978-85-212-0971-3 (5 ex.).
Design & desenvolvimento aborda o design como ferramenta para o desenvolvimento econômico, industrial, social e ambiental, sob diferentes perspectivas.
Apresenta subsídios à reflexão sobre a importância do design, abordando fatos
históricos e atuais e explorando o tema sob diferentes pontos de vista, desde sua
contribuição no âmbito da economia até sua aplicação na gestão pública, em
especial no desenvolvimento de políticas públicas.
A natureza no processo de design e no desenvolvimento do projeto.
DIAS, Eduardo. São Paulo: SENAI-SP Editora, 2014. 157 p. (Design (SENAI-SP
Ed.). ISBN 978-85-6541-889-8. (5 ex.).
A relação entre o homem e a natureza existe desde os primórdios da existência
humana quando a maravilha do meio ambiente despertou a necessidade e a
vontade de decifrá-lo, se apropriar dele e passar a utilizá-lo em proveito próprio.
Nesta obra, Eduardo Dias nos oferece uma visão dessa relação apropriada pela
arte e pela técnica a partir de muita observação e análise de suas características
essenciais. Tendo como recorte os últimos cento e cinquenta anos, o autor apresenta reflexões de grandes teóricos e de artistas sobre essa questão, e propõe
uma experiência em que o design, a arquitetura e a engenharia dialogam com a
biologia, induzindo um processode construção de significados que, tomando a
natureza como modelo, se propõe a impulsionar uma produção e um mundo
mais ecologicamente consciente e sustentável.
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Desenho industrial e desenvolvimentismo: as relações de produção do
design no Brasil
ESQUEF, Marcos. Rio de Janeiro: Synergia, c2011. xxvi, 263 p. ISBN 978-85-6132-560-2. (3 ex.).
A visão do design abrangente, funcional e necessária às vidas humanas é abordada neste livro. A obra também aborda a posição do design diante do cenário capitalista e o contexto econômico e mercadológico no qual ele é inserido.

ESTUDO e prática de metodologia em design nos cursos de pós-graduação
Rio de Janeiro: Novas Idéias; 2011. 227 p. ISBN 978-85-6028-419-1. (3 ex.).
A metodologia de projeto é um dos eixos básicos da formação do designer, pois
contribui para a estruturação da prática que define a atividade e a profissão.
Integra o sistema de ensino do design como disciplina autônoma ou incorpora, de
acordo com diversas possibilidades, às disciplinas de ensino de projeto , mas seu
aprendizado no ambiente acadêmico se coloca apenas como inicio de um
processo, pois, a partir de vivências no mercado de trabalho, o praticante de
design também vai apreendê-la, desenvolvendo e consolidando referência e
parâmetros de métodos projetuais.

Moda & sustentabilidade: design para mudança.
FLETCHER, Kate; GROSE, Lynda. São Paulo: Senac São Paulo, 2011. 192 p. ISBN
978-85-3960-163-9 (3 ex.).
Pretende trazer a reflexão sobre a criação de um modelo de mudança que oriente as atividades na indústria da moda e, trata sobre o impacto que as escolhas de
vestuário podem causar, mesmo quando, segundo as autoras, não é considerado
ou notado.

FORMAS do design: por uma metodologia interdisciplinar.
2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Rio Books, 2014. 253 p. ISBN 978-85-61556-75-4. (5 ex.).
Formas do Design sustenta a interdisciplinaridade como fundamento para a
construção e consolidação da identidade do Design entendendo que o discurso
sobre o Design encontra sua totalidade na inter-relação solidária de temas,
conceitos, teorias. vivências e experiências.
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Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade.
GARCÍA CANCLINI, Néstor. 4. ed. São Paulo: Edusp, 2003. 385 p. (Ensaios
latino-americanos ; 1). ISBN 85-3140-382-0. (5 ex.).
"Culturas Híbridas" analisa a hibridação cultural dos países latino-americanos, ou
seja, a coexistência das tradições culturais locais com os projetos de modernização. García Canclini procura também compreender o diálogo que se dá nesses
países entre a cultura erudita, a popular e a de massas. Fundamental para se
entender as questões surgidas após a entrada da modernidade entre as múltiplas e complexas tradições presentes na cultura latino-americana, a obra, de
abordagem interdisciplinar, reúne informações de muitas áreas do estudo da
cultura: antropologia, história, comunicação, sociologia, entre outras.
Sociologia da moda
GODART, Frédéric. São Paulo: Ed. Senac Rio, 2010. 155 p. ISBN 978-85-3960-030-4. (3 ex.).

Esse livro adota um ponto de vista sociológico, mas não ignora as contribuições
da economia, da geografia ou da história. Afirmação, convergência, autonomia,
personalização, simbolização imperialização essas são as questões básicas
relacionadas à moda que o sociólogo Godart discute.

GRANDES criações do design: apresentação dos projetos mais influentes,
produtos explicados em detalhes, análise das formas, dos materiais e
das funções, o contexto da época e os principais designers.
São Paulo: Publifolha, 2014. 256 p. ISBN 978-85-7914-532-2. (5 ex.).
Um panorama ilustrado da trajetória do design, esse livro apresenta mais de 100
objetos, utensílios e peças gráficas que marcaram a história do desenho industrial, desde 1860 até os dias atuais. Com texto esclarecedor, analisa minuciosamente os objetos e desvenda o contexto em que os projetos foram desenvolvidos. Centenas de fotos mostram em detalhes cada criação, revelando formas,
cores e estilos que permanecem influentes até hoje.

Os elementos: uma exploração visual dos átomos conhecidos no Universo
GRAY, Theodore W. 1. ed. São Paulo: Blucher, 2011. 240 p.ISBN 978-85-212-0601-9. (3 ex.).

Um novo olhar para os 118 elementos da tabela periódica. O livro encanta tanto a
estudiosos quanto a apenas curiosos com uma combinação de ciência e arte.
Mais poster da tabela periódica destacável.
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Dicionário de semiótica.
GREIMAS, Algirdas Julien; COURTÉS, Joseph. 2. ed. 543 p. ISBN 978-85-7244-316-6. (3 ex.).
A obra permite três percursos de leitura - 1) a leitura alfabética, que é utilizada
para consultar o significado de um termo em semiótica ou a maneira como ela vê
uma noção de outra teoria; 2) a leitura do verbete e daqueles que têm como
entrada os termos indicados ao final, que formam um conjunto de imbricações
conceituais e são, assim, verdadeiros artigos; 3) a leitura do verbete e daqueles
que se referem a vocábulos indicados com asterisco, o que permite situar o
termo no interior de um componente da teoria, dando a ele um lugar epistemológico.
Signos da brasilidade no design de móveis
GRILLI, Silvia. São Paulo: SENAI-SP Editora, 2015. 95 p. (Design (SENAI-SP
Ed.).).ISBN 978-85-8393-016-7. (3 ex.).
A diversidade étnica e cultural do nosso país, considerada por estudiosos do
assunto um dos pilares da brasilidade, é uma fonte quase inesgotável de inspiração para conceituar projetos de design, assim como a biodiversidade, os regionalismos e o jeito simples de viver do brasileiro. Estes e outros signos podem e
devem servir de elementos de inspiração para o design de artigos para o lar,
como móveis, superfícies, iluminação, utilidades domésticas, entre outros. Este
livro pretende reunir exemplos de produtos diversos, desenvolvidos sob os variados signos da brasilidade, para que sirvam de inspiração para projetos de móveis
com identidade brasileira.
Design passivo: baixo consumo energético: guia para conhecer, entender
e aplicar os princípios do design passivo em residências.
GURGEL, Miriam. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2012. 175 p. ISBN 978-85-3960-264-3. (5 ex.).
O conceito de "Design Passivo", desenvolvido na Alemanha a partir dos anos 1990,
tem sido utilizado no mundo todo como base para uma arquitetura e um design
sustentáveis. Emprega conhecimentos rela¬cionados ao clima local em que a
edificação será construída, os ven¬tos incidentes, o layout do projeto, a destinação dada aos ambientes, os materiais utilizados e quaisquer outros fatores que
visem sempre a um resultado energeticamente eficiente. Arquitetura ou design
“passivo” porque se baseia no emprego dos meios naturais tanto para o aquecimento da casa quanto para seu resfriamento, dependendo, consequentemente,
de pouca energia elétrica para garantir conforto ambiental aos seus moradores.

Quando o design é genial: 80 obras-primas em detalhes
HODGE, Susie. . São Paulo: Gustavo Gili, c2015. 201 p. ISBN 978-85-65985-99-4.
(3 ex.).
Este livro destaca os elementos de cada design que o distinguem de seus pares.
Quer seja a funcionalidade do alfinete de gancho de Walter Hunt de 1849, o uso
inovador de materiais de um baú de Louis Vuitton, 'Quando o Design é Genial' vai
abrir seus olhos para as qualidades que definem o design de produtos duradouros que se tornaram uma parte essencial de nossas vidas.
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O que é cenografia?
HOWARD, Pamela.. São Paulo: Sesc SP, 2015. 280 p.ISBN 978-85-7995-169-5.
(3 ex.).
O livro inclui estudos de casos da carreira de Howard, além de explanações sobre
como a cenografia é vista pelo mundo, contando com definições de importantes
cenógrafos da atualidade. Com seu vasto conhecimento, Howard enriqueceu a
compreensão da estética do palco, que envolve escrever, desenhar, organizar,
gerenciar, educar, pintar, pesquisar e manter-se apaixonada por essa arte.

Design e territorio: valorização de identidades e produtos locais
KRUCKEN, Lia. São Paulo: Studio Nobel, SEBRAE, c2009. 126 p. ISBN 978-85-2131-496-7. (3 ex.).
Este livro conduz a uma reflexão que vai ao centro de alguns temas do design
contemporâneo, em direção ao vasto universo de potencialidades de gerar qualidade nos produtos e serviços. Integrando transversalmente conhecimentos de
diversas disciplinas, a obra 'Design e território' aborda um âmbito não convencional à área de design - o território, a biodiversidade, os produtos locais.

Materiais em design
LEFTERI, Chris. São Paulo: Blucher, 2017. 256 p. ISBN 978-85-2120-963-8. (5
ex.).
Nesta obra cativante de Chris Lefteri, você irá conhecer as características dos
materiais em diversos produtos e como elas estão associadas ao seu design. Com
certeza, isso o deixará atônito, como eu fiquei ao traduzir o livro. Depois de lê-lo,
você terá uma nova percepção do mundo, e começará a apreciar o lado imaginativo, artístico e funcional de muitas coisas que estão ao seu redor, e que poderiam
ser ainda melhores se fossem pautadas no devido respeito à natureza.
O império do efêmero: a moda e seu destino nas sociedades modernas
LIPOVETSKY, Gilles. São Paulo: Companhia de Bolso, 2009. 347 p. ISBN
85-7164-020-7. (3 ex.).
Elaborando uma espécie de arqueologia do frívolo e do efêmero, numa reflexão
que ultrapassa a lógica do diferenciamento social, o filósofo confere à moda um
caráter libertário e mostra que, "no filme acelerado da história moderna, dentre
todos os roteiros, o da Moda é o menos pior".
Lançado na França em 1987, O império do efêmero provocou polêmicas acirradas:
alguns críticos investiram violentamente contra ele, mas outros o consideraram
um autêntico guia dos anos 80.
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A política do artificial: ensaios e estudos sobre design.
MARGOLIN, Victor. 1. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014. 334 p. ISBN
978-85-2000-974-1. (3 ex.).
Uma coletânea de ensaios de um dos pioneiros no estudo do design. Margolin
oferece o que há de mais moderno em relação ao pensamento da prática do
design para os dias de hoje, analisa o trabalho de alguns profissionais-chave na
área, a entrada das tecnologias avançadas no processo de criação, os problemas
com sustentabilidade. O autor chama a atenção para a integração do design com
o cotidiano e a importância que deve ser dada ao usuário.

PELOS caminhos do design: metodologia de projeto
Londrina: Eduel, Rio Books, 2012. 538 p. ISBN 978-85-7216-609-6 (EDUEL) (3
ex.).
Este livro traz um conjunto de textos com novas abordagens sobre Design e
Processos. O principal objetivo é o de atualizar pensamentos que confuzam ao
processo criativo para uma abordagem lógica, valorizando as habilidades do
designer ou agente de design e contribuir para projetos cada vez mais inovadores, criativos e com maior probabilidade de sucesso. De acordo com os organizadores, “não se trata de um livro de metodologia, mas de métodos e visa auxiiar na
prática de projetos, trazendo diferentes métodos de diferentes segmentos do
Design”.
21 grandes designers & suas mentes criativas
MILLMAN, Debbie. São Paulo: Rosari, 2011. 252 p. (Textos design). ISBN 978-85-8050-002-8. (3 ex.).
Em uma série de conversas divertidas e esclarecedoras, 21 dos designers mais
influentes e reverenciados da atualidade discutem, celebram e analisam sua arte.
Entrevistados habilmente por Debbie Millman, eles revelam suas primeiras influências, rituai s do dia a dia, entusiasmos, aspirações e falhas. Um guia inestimável
para a história, as controvérsias, os marcos e as fraquezas do trabalho, da vida e
do pensamento como designers gráficos, indicado para os apaixonados pela
cultura pop, bem como de signers experientes, estudantes e iniciantes na carreira.
Safári de estratégia: um roteiro pela selva do planejamento estratégico
MINTZBERG, Henry; AHLSTRAND, Bruce; LAMPEL, Joseph. 2. ed. Porto Alegre:
Bookman, 2010. x, 392 p. ISBN 978-85-7780-721-5. (2 ex.).
Este livro trata da formulação da estratégia nas organizações. Os autores fizeram
uma vasta pesquisa e organizaram os conhecimentos em 10 escolas de pensamento diferentes. O objetivo final é demonstrar aos leitores os vários caminhos
passíveis de serem trilhados e os contextos em que estão inseridos, de modo a
facilitar a decisão sobre a estratégia a ser adotada por uma organização. É
perceptível que nunca um estrategista encontrará as condições descritas por
somente uma escola de pensamento. O mais importante é a percepção das
opções existentes e a tomada de decisão estratégica fincada em uma base
segura e consciente das possibilidades e manobras necessárias, conforme as
condições vigentes naquele momento e contexto.
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Segredos do design automotivo: na visão de AmoritzGT
MORITA, Fernando. São Paulo: SENAI-SP Editora, 2013. 172 p. ISBN 978-85-6541-825-6. (3 ex.).
O livro contribui para a formação de profissionais na área de car design e é
também voltado para os amantes do design automobilístico em geral. Sendo o
desenho uma ferramenta essencial do designer, por representar sua arte, o livro
apresenta diversos deles, que mostram -entre outros detalhes- as diferenças
das características dos carros, ao longo dos anos, em suas respectivas épocas.

Das coisas nascem coisas
MUNARI, Bruno. Lisboa: Edições 7O, c1981. 388 p. (Arte e comunicação ; 16).
ISBN 972-440-160-X (1. ed.). (5 ex.).
Uma introdução à arte de saber projetar, sobretudo coisas que estão ao alcance
de qualquer pessoa. A arte de resolver problemas que atormentam muita gentecomo decorar a casa? Como aproveitar o espaço? Que materiais utilizar? Com um
espaço privilegiado para o modernismo, este livro reúne os estudos mais significativos no campo da comunicação visual e das artes plásticas.

Como se cria: 40 métodos para design de produtos
PAZMINO, Ana Veronica. São Paulo: Blucher, 2015. 279 p. ISBN 978-85-2120-704-7. (5 ex.).
Este livro foi pensado e elaborado para alunos e professores de design de produtos, trata-se de um guia de técnicas e ferramentas de projeto que visa ser um
auxílio no desenvolvimento de projetos. Está configurado com explicações de 40
métodos de projeto por meio de textos, infográficos e exemplos como um
conjunto de práticas organizadas não apenas para transmitir informações sobre
métodos de projeto, mas para ensinar a aplicar os mesmos de forma eficiente
nas diversas fases projetuais. Dessa forma, é um material adequado para Planejar, Analisar, Sintetizar e Criar, atividades que são articuladas nos eventos que
caracterizam o processo de design.

Inovação: da idéia ao produto.
PETROSKI, Henry. São Paulo: Edgard Blücher, 2008. viii, 201 p. ISBN 978-85-2120-453-4. (3 ex.).
Este livro apresenta nove estudos de caso que mostram como uma boa idéia
pode transformar-se em um produto lucrativo, uma obra monumental ou um
serviço útil à sociedade. Essa transformação muitas vezes é difícil, demorada e
frustrante, indicando que o sucesso não depende apenas do mérito científico ou
qualidade técnica das invenções, mas, sobretudo, do trabalho persistente das
pessoas envolvidas e do contexto tecnológico, econômico, político e social.
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Tecidos: história, tramas, tipos e usos
PEZZOLO, Dinah Bueno. 5. ed. rev. atua. São Paulo: Editora Senac São Paulo,
2017. 328 p. ISBN 978-85-3961-315-1. (3 ex.).
Este livro é uma pesquisa histórica bem costurada que mostra a evolução da
principal matéria-prima da vestimenta, dos primitivos tramados feitos manualmente de galhos e folhas aos mais avançados métodos de tecelagem; das fibras
naturais aos fios inteligentes dos tecidos tecnológicos; das primeiras técnicas de
tingimento, às mais modernas formas de coloração; das estampas em voga nos
séculos passados às tendências mostradas pelos estilistas de hoje em dia.
Imagens belíssimas arrematam esta publicação.
Semiótica & literatura
PIGNATARI, Décio. 8. ed. Cotia: Ateliê Editorial, 2017. 195 p. ISBN 978-85-7480-778-2. (2 ex.).

Este livro não trata de ritos ou mitos. Ele é uma tentativa de aproximar o leitor do
pensamento icônico, fazendo-o perceber as diversas formas de organização dos
signos, da qual depende, em última instancia, aquilo que denominamos de "significado".

Open innovation e os direitos da propriedade intelectual: interseção ou
dicotomia? A atuação dos instrumentos contratuais na promoção da
inovação certa
PORTILHO, Raphaela Magnino Rosa. Rio de Janeiro: Gramma, 2016. 156 p.
(Coleção universidade.). ISBN 978-85-5968-036-2. (3 ex.).
A presente dissertação busca analisar os aspectos subjacentes à emergência de
um novo paradigma no que tange à inovação: open innovation (ou inovação
aberta). Tendo em vista que o estudo comporta a necessidade de conceituação,
importa observar que atualmente o conhecimento se mostra difundido entre
inúmeras fontes, a ideia de uma estrutura totalmente vertical e autossuficiente
de pesquisa e desenvolvimento, inerente aos modelos fulcrados no paradigma
anterior (closed innovation ou inovação fechada), vem dando lugar à crença de
que ideias valiosas podem surgir tanto internamente quanto externamente, da
mesma maneira que as inovações resultantes das atividades empresariais
podem chegar ao mercado por caminhos internos e externos.
Stop-motion: s. m. técnica cinematográfica em que a câmera é parada e
iniciada repetidamente
PURVES, Barry. Porto Alegre: Bookman, 2011. 199 p. (Animação básica ; 02).
ISBN 978-85-7780-901-1. (3 ex.).
Oferece uma apresentação ilustrada às características particulares do stop-motion e á maneira como todos os elementos da produção cinematográfica. Como o
trabalho de câmera, o design, a cor, a iluminação, a música e o enredo – interagem com essa forma de arte. São apresentadas várias dicas e sugestões de como
tirar o máximo proveito dessa técnica, além de inúmeras ilustrações que mostram como os grandes mestres do cinema – de Georges Méliès a Tim Burton –
usaram e usam o stop-motion em longas e curtas-metragens e em séries de
televisão.

Jóias: traduções & inspirações.

Agosto

SENAI. São Paulo: SENAI-SP Editora, 2013. 81 p. (Design
(SENAI-SP Ed.)).. ISBN 978-8565-41-872-0. (5 ex.).
“Jóias: traduções & inspirações” traz um verdadeiro brainstorming de tendências
e estilos que, sobrepostas ou justapostas, acabam compondo a linguagem que se
vê na joalheria contemporânea. Num registro de estilos e formatos, serve de
referência para designers em seu processo criativo.
Cenografia brasileira: notas de um cenógrafo.
SERRONI, J. C. São Paulo: Edições Sesc, 2013 375 p.
ISBN 978-85-7995-063-6. (3 ex.).
Este livro não trata de ritos ou mitos. Ele é uma tentativa de aproximar o leitor do
pensamento icônico, fazendo-o perceber as diversas formas de organização dos
signos, da qual depende, em última instancia, aquilo que denominamos de "significado".
ABTT e a indústria têxtil: 50 anos de história da ABTT.
BLUCHER. São Paulo: Blucher, 2012. 190 p. ISBN 9788521207023.(3 ex.).
A ABTT - Associação Brasileira de Técnicos Têxteis - tem entre seus objetivos
promover o intercâmbio de ideias e experiências entre os seus associados e os
demais profissionais têxteis de outros países, bem como com entidades congêneres nacionais e estrangeiras. Até 1989 os associados da ABTT eram exclusivamente "técnicos e engenheiros têxteis formados em instituições oficiais do
Brasil ou do exterior". A partir de então, apesar de manter seu nome original, é
uma instituição aberta a todos os profissionais atuantes na cadeia produtiva
têxtil - vestuário, desde que possuidores de formação em nível de segundo
grau ou superior, reconhecidos como tal pela legislação oficial do país, em
âmbito nacional.
Notas para uma história do design. 4. ed.
SOUZA, Pedro Luiz Pereira de. Rio de Janeiro: 2AB, 2008. 124 p. (Design).
ISBN 978-85-8669-544-5. (5 ex.).
Notas para uma história do design é uma daquelas obras cujos títulos disfarçam
a amplitude das reflexões e dos conhecimentos que contêm. Nela, o leitor encontra um panorama geral do design desde as origens do pensamento funcionalista
até as iniciativas pós-modernistas. O livro analisa marcos históricos do design,
sem deixar de lado referências objetivas para que o leitor possa acompanhar o
desdobramento desta atividade-chave para o entendimento do mundo contemporâneo. Nesta quarta edição, foi incluído um capítulo extra, no qual o autor
reflete sobre as mudanças.
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O design de aparência de atores e a comunicação em cena
RAMOS, Adriana Vaz. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2013. 144, [24] p. de
estampas ISBN 978-85-3960-181-3. (3 ex.).
Esta pesquisa pretende analisar a linguagem utilizada para construir a aparência
de atores e personagens no âmbito de espetáculos, a qual denominamos caracterização visual de atores, bem como dimensionar sua importância na edificação
dos significados de uma dada obra artística. A expressão caracterização visual
refere-se, mais especificamente, aos relacionamentos expressivos entre cores,
formas, volumes e linhas que, de diferentes maneiras, materializam os figurinos,
as maquiagens, os penteados e os adereços, visando traduzir, em matéria plástica sensível, a aparência geral, ou seja, a caracterização de um ator, numa cena
espetacular.
Design participativo: técnicas para a inclusão de usuários no processo
ergodesign de interfaces
SANTA ROSA, José Guilherme; MORAES, Anamaria de. 1. ed. Rio de Janeiro: Rio
Books, 2012. 170 p.ISBN 978-85-6155-616-7. (5 ex.).
O foco deste livro se direciona ao estudo do envolvimento do usuário no processo
design questões cognitivas e comportamentais inerentes à interação humano-tecnologia. O conceito central é o design centrado no usuário o ser humano em
primeiro lugar e a ergonomia ao longo do processo de design. Ao mesmo tempo,
enfatiza-se que designers e usuários tem papéis distintos, contudo complementares.
10 CASES do design brasileiro: os bastidores do processo de criação
São Paulo: Blucher, 2008. xxvi, 148 p. ISBN 978-85-2120-461-9 (v.1). (1 ex.).
Os 10 cases apresentados neste volume registram as experiências e ações práticas de profissionais-designers, no registro de seus esforços, e a memória do
projeto no campo do designer.

10 CASES do design brasileiro: os bastidores do processo de criação: 2. ed.
São Paulo: Blucher, 2008. xiv, 199 p. ISBN 9788521204961 (v.2). (1 ex.).
O segundo volume de um projeto que mostra os bastidores do trabalho de
designers e suas concepções. Profissionais reconhecidos nacional e internacionalmente atestam a forte presença e a maturidade do design brasileiro em
diversos segmentos.
10 CASES do design brasileiro: os bastidores do processo de criação: 3.
ed.
São Paulo: Blucher, 2012. xvi, 207 p. ISBN 9788521206316 (v.3). (1 es.).
Este livro apresenta os bastidores do trabalho de designers e suas concepções.
Profissionais reconhecidos nacional e internacionalmente atestam a forte
presença e a maturidade do design brasileiro em diversos segmentos.

Design: conceitos e métodos

Agosto

TAI, Hsuan-An. Blucher, c2017 318 p. ISBN 978-85-212-1010-8. (10 ex.).
Este livro reúne grande variedade de informações sobre questões muito abrangentes a respeito do design, com conceitos, fundamentos, teorias, ideias, sugestões e métodos apresentados e explicados com exemplos, imagens e linguagem
acessível.

ÚLTIMA moda: uma história ilustrada do belo e do bizarro.
São Paulo: Publifolha, 2013. 255 p. ISBN 978-85-7914-446-2 (3 ex.).
Este livro fornece um panorama das tendências mais belas e bizarras na moda ao
longo da história, incluindo trajes, calçados, acessórios, cosméticos, perucas,
penteados, tatuagens, modificações corporais, entre outras.

Cecília Rodrigues.
RODRIGUES, Cecília. São Paulo: Bei Comunicação, [c2011] 192, [4] p. ISBN
978-85-7850-074-0. (3 ex.)
Esta obra pretende apresentar as coleções da designer de joias Cecília Rodrigues,
cujo estilo é tido como marcado pelo rigor na fabricação das peças, que buscando
apresentar design ousado, cores intensas, a escolha dos materiais. Apresenta
coleções temáticas como Insecta, em que estão reunidas joias feitas de besouros
in natura, vindos de várias partes do mundo; Galuchat, com peças que usam a
pele da arraia Dasyathis sephen; e Olho, série de joias feitas com esmeraldas
trapiches incrustadas em madrepérola, cujo desenho visa se remeter ao olho
humano.

CIÊNCIA e arte: encontros e sintonias
Rio de Janeiro: Senac Rio, 2004. 295 p. ISBN 85-8786-445-9. (1 ex.)
Integrar arte e ciência. Essa é a proposta do livro 'Ciência e Arte - Encontros e
desencontros', uma homenagem "à percepção de que a arte, assim como a
ciência, é também uma forma de estudo e conhecimento da natureza, dos
sentimentos do mundo que nos cerca."

Agosto

A REVOLUÇÃO do design: conexões para o século XXI
São Paulo: Gente, 2016. 171 p. ISBN 978-85-4520-136-6. (3 ex.)
Aqui o leitor encontrará textos que tratam de temas como sociedade digital,
cultura maker, modelo mental, inteligências criativas, tendências, transdisciplinaridade, colaboração, design urbano, design estratégico, resolução de problemas, inovação, empreendedorismo, moda, comportamento, brasilidade, desafios
e futuro, dentre outros. Você tem nas mãos um livro que propõe embutir a lógica
da humanidade à lógica do mercado para redesenhar a sociedade do futuro, uma
civilização da empatia.
IAC primeira escola de design do Brasil
LEON, Ethel. São Paulo: Blucher, 2014. 148 p. ISBN 978-85-212-0622-4. (4 ex.).
O Instituto de Arte Contemporânea (IAC) do MASP foi a primeira escola de desenho industrial do Brasil. Inaugurada em 1951, com a exposição de obras do artista
suíço Max Bill, a escola reuniu grandes nomes. Ethel Leon discute as origens
intelectuais da escola, retomando as diferentes fases da Bauhaus e do Instituto
de Design de Chicago. Debate seus dilemas no ambiente paulistano que se
modernizava e os entraves à sua continuidade, que são problemas originários de
nossa condição periférica, especialmente nos anos anteriores à grande arrancada industrialista do governo Juscelino Kubitschek. Escola original, que compreendia atividades ligadas à Moda, ao Design Gráfico e de produtos, vinculada às
práticas artísticas do Museu, o IAC antecedeu a lendária escola de Ulm e igualava,
entre seus heróis, os arquitetos utópicos europeus e os designers do mercado
norte-americano. Muito mencionada em trabalhos de História do Design Brasileiro, a escolaainda não ganhara pesquisa específica, que se encontra neste volume,
enriquecida com prefácio ensaístico da professora Ana Maria Belluzzo. Discute as
origens intelectuais da escola, retomando as diferentes fases da Bauhaus e do
Instituto de Design de Chicago.
Claudia Moreira Salles
SALLES, Claudia Moreira. São Paulo: Bei Comunicação, 2013. 253 p.
ISBN 9788578500993. (3 ex.)
A inspiração de Claudia vem de fontes variadas. Suas obras podem tanto se
remeter a mestres como Mies van der Rohe e Donald Judd quanto incorporar
o artesanato de diferentes regiões brasileiras. Escrevendo num tom informal,
a designer explica como criou cada uma das peças, expondo a mescla de rigor
técnico, elegância e delicadeza que caracteriza seu trabalho. A curadora e
crítica de design Karen Stein, de Nova York, assina o prefácio e conduz a entrevista que completa o volume, revelando o percurso de Claudia e construção de
sua carreira.
Criatividade em propaganda. 15. ed.
BARRETO, Roberto Menna. São Paulo: Summus, c2016. 282 p.
ISBN 978-85-3230-002-7. (3 ex.)
Um livro que põe o cérebro do leitor em movimento. Incrivelmente absorvente
do primeiro ao último capítulo. Cheio de casos reais e testes práticos e inéditos.
Consagrado no gênero. Ideal não só para publicitários, mas também para os
que consomem tudo o que os publicitários anunciam.

Boletim de novas
aquisições da Biblioteca

Agosto

Artes Visuais
O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul séculos XVI e XVII
ALENCASTRO, Luís Felipe deSão Paulo: Companhia das Letras, 2000. 525
p. 978-85-359-0008-8. (5 ex.).
Em ‘O trato dos viventes’, o historiador Luiz Felipe de Alencastro mostra que a
colonização portuguesa, baseada no escravismo, deu lugar a um espaço econômico e
social bipolar, englobando uma zona de produção escravista situada no litoral da
América do Sul e uma zona de reprodução de escravos centrada em Angola.
Surge então um espaço aterritorial, um arquipélago lusófono composto dos enclaves
da América portuguesa e das feitorias de Angola.
O mundo das feras: os moradores do sertão oeste de Minas Gerais : século XVIII
AMANTINO, Marcia. São Paulo: Annablume, 2008. 260 p. ISBN 978-85-7419-846-0.
(5 ex.)
“O livro de Marcia Amantino ajuda a preencher uma enorme lacuna de nossa historiografia.
De maneira simples e direta, propõe uma interpretação algo diferenciada da história dos
quilombos no Brasil e, mesmo, nas Américas, tentando, sobretudo, pôr ordem na casa.
De fato, quando constatamos que, dependendo da região, por quase 400 anos o
cativeiro vicejou no Novo Mundo, torna-se difícil acatar a simplicidade contida em
interpretações que reduzem a complexidade da escravidão à “resistência”. Tamanha
estabilidade repousava, em primeiro lugar, nas tênues fronteiras entre o cativeiro e a liberdade...”

Artes plásticas na semana de 22. 5. ed. rev. e ampl.
AMARAL, Aracy A. São Paulo: Editora 34, 1998. 335 p. ISBN 978-85-7326-117-2. (4 ex.)
Representou uma verdadeira renovação de linguagem, na busca de experimentação, na
liberdade criadora na ruptura com o passado e até corporal, pois a arte passou então da
vanguarda, para o modernismo. O evento marcou época ao apresentar novas idéias e
conceitos artísticos.

Agosto

Intuição e intelecto na arte. 2. ed
ARNHEIM, Rudolf. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 3443 p. ISBN 978-85-336-1973-1. (4 ex.)
Nesta obra Arnheim aborda a poesia concreta a fotografia e o significado da música.
Trata também de composições cromáticas falsificações problemas de perspectiva de arte
na educação e na terapia do estilo das obras tardias dos artistas e num estudo sobre os
pioneiros da psicologia da arte remonta às raízes do pensamento moderno sobre os
mecanismos da percepção artística.
A ARTE no século XXI: a humanização das tecnologias
São Paulo: Ed. UNESP, 1997. 374 p. (Coleção prismas). ISBN 85-7139-160-2. (1 ex.)
Esta coleção de artigos reúne vários autores de renome internacional discutindo de
maneira abrangente a relação entre o embasamento teórico e a práxis do artista. A partir
de pontos de vista diversos e representativos de diferentes perspectivas de avaliação da
atividade artística, estes textos propiciam imagem elucidativa do momento contemporâneo
e perspectivas do entrelaçamento de arte e tecnologias.
Arte-educação: leitura no subsolo. 9. ed.
BARBOSA, Ana Mae Tavares Bastos (org.) São Paulo: Cortez, 2013. 199 p.
ISBN 978-85-249-2067-7. (5 ex.)
Este livro é uma coletânea de ensaios resultado de uma pesquisa acerca das influências
estrangeiras na mudança do ensino modernista da arte para o seu ensino contemporâneo.
Essa pesquisa efetuou-se pela análise de dissertações de mercado e teses do doutorado
defendidas entre 1981 e 1993, nas universidades brasileiras.
Arte/educação contemporânea: consonâncias internacionais. 3. ed.
BARBOSA, Ana Mae Tavares Bastos (org.). São Paulo: Cortez, 2010. 432 p.
ISBN 978-85-249-1109-5 (5 ex.)
Este livro reúne textos de 28 especialistas de Arte e Arte/Educação que trabalham em
diferentes países como Nigéria, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Espanha e Brasil,
embora tenham nascido em uma diversidade ainda maior de países como Austrália,
Nova Zelândia, Caribe e sejam descendentes de europeus, indígenas e africanos.
Diversidade de vozes e visões é a característica do livro que aborda os tópicos mais
importantes para o ensino contemporâneo da Arte, tais como:História da Arte e seu ensino;
leituras da obra e do campo de sentido da Arte; dentre outros.
Arte-educação no Brasil. 7. ed
BARBOSA, Ana Mae Tavares Bastos (org.). São Paulo: Perspectiva, 2012. 132 p.
(Coleção debates, 139). ISBN 978-85-273-0172-5. (5 ex.)
O livro de Ana Mae Barbosa, Arte-Educação no Brasil, chega agora a sua 6ª edição,
confirmando, já à luz de sua acolhida, a importância da contribuição desse estudo para a
reflexão acerca do ensino de arte na escola nova brasileira e das profundas transformações
que sua didática vem sofrendo nos últimos anos.
Pois o exame nele desenvolvido aborda com notável pertinência as ideias e os propósitos
dominantes na educação pela arte no Brasil, no segmento de tempo que formou as bases
de apreensão atual da pedagogia artística, em função da qual se pode avaliar a adequação
dos métodos utilizados, a natureza dos objetivos propostos, e inferir o caminho a ser
seguido no seu aperfeiçoamento e renovação.

Agosto

Ensino da arte : memória e história
BARBOSA, Ana Mae Tavares Bastos (org.). São Paulo: Perspectiva, 2008. 353 p.
(Coleção estudos, 248). ISBN 978-85-273-082-0. (5 ex.)
O livro é um convite à descoberta de um período não muito conhecido e que, a um país tão
sem memória, é mister desvelar. Nele, figuram o movimento da Escola Nova, os combates
e a resistência contra duas ditaduras e seus impactos, bem como o envolvimento de
grandes protagonistas do modernismo, caso de Mario de Andrade, Anita Malfatti e
Theodoro Braga; e, ainda, a presença de pioneiros da arte/educação no âmbito de sua
implantação e aplicação em nossas instituições de ensino.
A imagem no ensino da arte: anos 1980 e novos tempos. 9. ed
BARBOSA, Ana Mae Tavares Bastos (org.). São Paulo: Perspectiva, 2014.
(Coleção estudos, 126). 149 p. ISBN 978-85-273-0047-6 (5 ex.)
Esta é uma das obras mais significativas no domínio da didática das artes no Brasil. Sua
proposta metodológica, consubstanciada na idéia de arte-educação, organiza e promove
uma leitura da obra artística que, além de uma pedagogia, é uma nova visão do papel das
artes na cultura do homem contemporâneo.

Interterritorialidade: mídias, contextos e educação.
BARBOSA, Ana Mae Tavares Bastos, AMARAL, Lilian (org.). São Paulo: Editora Senac
São Paulo, Edições SESC SP 2008. 235 p. ISBN 978-85-7359-766-2 (3 ex.)
Esta é uma das obras mais significativas no domínio da didática das artes no Brasil. Sua
proposta metodológica, consubstanciada na idéia de arte-educação, organiza e promove
uma leitura da obra artística que, além de uma pedagogia, é uma nova visão do papel das
artes na cultura do homem contemporâneo.
John Dewey e o ensino da arte no Brasil. 8. ed
BARBOSA, Ana Mae Tavares Bastos. São Paulo: Cortez, 2015. 213 p.
ISBN 978-85-249-2336-4. (2 ex.)
Ana Mae Barbosa presenteia o leitor com uma palestra que descobriu nos arquivos de
Arte-Educação da Miami University, dirigida a professores de Arte e Trabalhos Industriais.
Um belo exemplo da visão de Dewey sobre a importância da Arte no
desenvolvimento humano.
Tópicos utópicos
BARBOSA, Ana Mae Tavares Bastos. Belo Horizonte: C/Arte, 1998. 198 p. (Arte & ensino).
ISBN 978-85-87073-55-6 (5 ex.)
Este livro traz o mais importante nome da Arte-Educação brasileira da atualidade.
Ana Mae Barbosa dispensa apresentação pois, além da grande produção de literatura na
área, tem uma atuação marcante junto aos órgãos associativos nacionais e internacionais.
Este volume é uma coletânea de textos polêmicos publicados em várias épocas,
principalmente quando Ana Mae esteve à frente da Direção do Museu de Arte
Contemporânea da Universidade de São Paulo, e que despertam discussão e novas buscas,
como é do feito da coleção.

Agosto

A didática em questão. 36. ed
CANDAU, Vera Maria. São Paulo: . Petrópolis: Vozes, 2014. 127 p. ISBN 978-85-326-0093-6.
(2 ex.)
Os autores propõem que a didática se situa na perspectiva de multidimensionalidade
que articula as diferentes dimensões do processo de ensino-aprendizagem.

Crianças, espaços, relações: como projetar ambientes para educação infantil
CEPPI, Giulio. Porto Alegre: Penso, 2013. 160 p. ISBN 978-85-6584-868-8 (3 ex.)
A abordagem de Reggio Emilia é reconhecida mundialmente como uma experiência de
interesse cultural singular e um modelo para a educação de crianças pequenas. A partir do
desenvolvimento de um metaprojeto que analisa as características físicas desejáveis de
um espaço dedicado à educação infantil, esta obra tem como foco apresentar a filosofia
fundamental das creches e pré-escolas de Reggio Emilia em termos de ambiente escolar.
Com um projeto gráfico ilustrado e colorido, o livro divide-se em três partes ?
?Palavras-chave?, ?Elementos de projeto? e ?Ensaios e contribuições? ? e fornece
informações e reflexões quanto à qualidade do ambiente como um ponto de referência
para arquitetos, designers e educadores no projeto de espaços para crianças pequenas.
Interterritorialidade: mídias, contextos e educação.
CERTEAU, Michel. A cultura no plural. 7. ed. Campinas: Papirus, 1995. 253 p.
(Coleção travessia do século). ISBN 978-85-3080-330-8 (3 ex.)
O autor discute o papel do professor básico que precisa passar da condição passiva atual,
como mero transmissor de conhecimentos, para uma condição mais ativa e dinâmica,
como (re)construtor de conhecimentos. Para isso, busca soluções através da metodologia
científica e do construtivismo, abordando a importância da educação e do conhecimento
para o desenvolvimento humano.
Performance como linguagem: criação de um tempo-espaço de experimentação.
3. ed
COHEN, Renato. São Paulo: Perspectiva, 2011. 176 p. (Coleção debates. Arte, 219).
ISBN 978-85-273-0009-4 (3 ex.)
A partir da observação das realizações de artistas como Joseph Beuys, Laurie Anderson e
grupos como o Fluxus, entre outros, são focalizadas as diversas vertentes da performance,
que vão dar ritualização à arte conceitual, bem como ao chamado teatro de imagens.
Estudando a manipulação de signos com que os artistas criam estas formas de encarnação
imagística e expressiva dos espaços cênicos, propõe uma espécie de 'antimídia' que se
contrapõe ao discurso da mídia institucionalizada.
As crises da vida como oportunidades de desenvolvimento: fases de transformação
e seus sintomas de doenças
DAHLKE, Rüdiger. São Paulo: Cultrix, 2005. 302 p. ISBN 85-3160-904-6 (3 ex.)
Neste livro, Rüdiger Dahlke, médico e terapeuta com experiência em medicina
psicossomática, descreve passo a passo as doenças que resultam das crises existenciais
não elaboradas ou não controladas, e mostra-nos como compreender as oportunidades
de modificação positiva contidas nos momentos de crise.

Agosto

Arte como experiência
DEWEY, Jonh. São Paulo: . São Paulo: Martins Fontes, 2010. 646 p. (Coleção todas as artes).
ISBN 978-85-616-3554-1 (1 ex.)
Arte como experiência' foi publicado pela primeira vez em 1934, é o resultado de uma série
de palestras semanais ministradas por John Dewey na Harvard University e, desde então,
é considerado um importante trabalho de um filósofo norte-americano a respeito da
estrutura formal das artes e de seu impacto sobre o espectador, leitor ou ouvinte.
Segundo Dewey, a experiência, essa negociação consciente entre o eu e o mundo,
é uma característica irredutível da vida, e não há experiência mais intensa do que a arte.
DIDÁTICA e interdisciplinaridade. 17. ed.
FAZENDA, Ivani (org.). Campinas: Papirus, 2012. 192 p. (Coleção praxis).
ISBN 978-85-3080-502-9 (3 ex.)
Os textos aqui reunidos se inserem no campo das novas tendências em
interdisciplinaridade. Em busca de um projeto antropológico para a educação,
firma-se como campo preferencial das pesquisas na área a formação de professores
com base no cotidiano de suas práticas e rotinas.
As cem linguagens da criança:
a abordagem de Reggio Emilia na educação para primeira infância.
EDWARDS, Carolyn P.; FORMAN, George; GANDINI, Lella. Porto Alegre: Penso, 2016. 319 p.
ISBN 978-85-8429-067-3 (3 ex.)
É uma introdução abrangente que aborda história e filosofia, currículo e metodologias
de ensino, escola e sistema organizacional, uso do espaço e ambiente físico, além dos
papéis dos profissionais de educação infantil.
Metodologia do ensino de arte: fundamentos e proposições. 2. ed. rev. e ampl.
FERRAZ, Maria Heloisa C. de T; FUSARI, Maria Felisminda de Rezende e. São Paulo: Cortez,
2009. 205 p. ISBN 978-85-249-1465-2 (2 ex.)
As autoras discutem neste livro a importância da ARTE na formação de crianças e jovens,
apontando a importância da mediação do educador, na construção e na vivência de um
projeto pedagógico comprometido com a formação crítico-reflexiva de educandos e
educadores, tendo em vista o bem comum.
Manual para normalização de publicações técnico-científicas. 9. ed.
FRANÇA, Júnia Lessa; VASCONCELLOS, Ana Cristina de; Magalhães,
Maria Helena de Andrade; Borges, Stella Maris. Belo Horizonte: UFMG, 2013. 263 p.
(Aprender (Ed. UFMG)). ISBN 978-85-4230-008-6 (10 ex.)
Guia para a normalização de publicações técnico-científicas, esta obra, baseada nas
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas ? ABNT, constitui, hoje, um sucesso
editorial. Esta nona edição foi atualizada em função da revisão das normas publicadas em
2011 e 2012: NBR 6024, NBR 10719, NBR 14724 e NBR 15287, continuando, dessa forma, a
cumprir a finalidade de acompanhar as inovações que sempre surgem nesse campo e a
de orientar, de modo prático e funcional, pesquisadores, alunos de graduação e
pós-graduação, editores e todos aqueles que estão envolvidos com a produção científica.

Agosto

A arte da performance: do futurismo ao presente. 3. ed.
GOLDBERG, RoseLee. São Paulo: Martins Fontes, c2016. ix, 257 p.
ISBN 978-85-8063-230-9.(3 ex.)
Este livro é uma referência do repertório histórico, pois contextualiza o nascimento e o
desenvolvimento da performance no cenário internacional. Forma híbrida de expressão
artística, complexa nos desafios que ela impõe em sua relação multifacetada com o
público, a performance é também uma linguagem repleta de pulsão, de vitalidade e de
urgência, um modo de atuar no mundo que mistura irrevogavelmente a arte e a vida.
É em função dessa pulsão e dessa urgência que o trabalho de RoseLee Goldberg se
destaca.
HORIZONTES da arte: práticas artísticas em devir
VINHOSA, Luciano. Rio de Janeiro: Nau, 2010. 206 p. ISBN 978-85-8593-687-7. (3 ex.)
'Horizontes da Arte' é uma coletânea de artigos que reúne uma série de pesquisadores do
campo da arte, entre curadores, filósofos e artistas plásticos para uma discussão a respeito
das fronteiras da arte contemporânea, partindo de sua versatilidade. Abordando temas
como a relação da arte com a política, a cidade, o som e os dispositivos tecnológicos, os
textos procuram redefinir estes horizontes apontando onde começa a arte e onde ela se
confunde com a própria vida.
O negro no Brasil de hoje. 2. ed.
KABENGELE MUNANGA; GOMES, Nilma Lino. São Paulo: Global, 2016. 224 p.
(Para entender). ISBN 978-85-2602-272-0. (3 ex.)
A escravidão foi o meio que os portugueses encontraram para tirar maior lucro do Brasil.
Além do tráfico e do comércio de algumas essências naturais, em especial o pau-brasil
(que deu origem ao nome do país), eles recorreram também à agricultura de açúcar, na
época um produto raro, comercializado pelos árabes e vendido em gramas a preço de
ouro, como se vendem hoje os remédios nas farmácias. De modo geral, o atual povo
brasileiro é proveniente de quatro continentes: América, Europa, África e Ásia.
Eles trouxeram em suas bagagens e memórias coletivas elementos representativos
dessas culturas. É por isso que o Brasil, como país e como povo, oferece o melhor exemplo
de cultura e civilizações. Por esta razão, aprender a conhecer o Brasil é aprender a
conhecer a história e cultura de cada um desses componentes.
Origens africanas do Brasil contemporâneo: histórias, línguas, culturas e civilizações
KABENGELE MUNANGA. São Paulo: Global, 2009. 109 p. ISBN 978-85-2601-266-0. (3 ex.)
O objetivo deste livro é resgatar a história e a beleza da África antes da exploração e
dominação brutal a que os africanos foram submetidos para justificar e legitimar a
colonização estrangeira. Com textos e fotos, o autor busca arrancar a máscara bárbara
imposta àquele continente, com o intuito perverso de divulgar ao mundo uma África rude,
selvagem e desprovida de humanidade, e nos revelar sua verdadeira, desconhecida e
harmoniosa face. A África é tão complexa e diversa que sua história não poderia se
esgotar nessas páginas. Porém, com este livro, espera-se atender às premissas da
Lei nº 10.639/03, que propicia aos estudantes brasileiros um conteúdo adequado sobre
as origens, as línguas, as culturas e as civilizações do imenso continente que vive em
cada um de nós.

Agosto

Curso da Bauhaus
KANDINSKY, Wassily. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 221 p. (Coleção A).
ISBN 85-336-0510-2. (5 ex.)
Kandinsky, além de pintor de génio, foi também um teórico de excepção. No presente
Curso encontramos as suas reflexões acerca da história e necessidade da arte, forma e
conteúdo, bem como um estudo aprofundado dos elementos da pintura.

Arte e ciência da criatividade. 15. ed
KNELLER, George F. São Paulo: IBRASA, [1976?]. 121 p. (Biblioteca êxito; 22).
ISBN 8534800545. (4 ex.)
O autor do livro espera colocar em perspectiva teórica alguns conceitos recentes de
criatividade, assim como recomendar meios pelos quais ela possa ser incentivada
pela educação.

Sobre a morte e o morrer: o que os doentes terminais têm para ensinar a médicos,
enfermeiras, religiosos e aos seus próprios parentes. 10. ed.
KÜBLER-ROSS, Elizabeth. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2017. 296 p.
ISBN 978-85-4690-168-5. (5 ex.)
Elisabeth Kübler-Ross descreve nesta obra que se tornou um 'clássico' as experiências de
pacientes terminais, suas agonias e frustrações, numa tentativa de encorajar as pessoas a
não se afastar dos doentes 'condenados', mas, antes, aproximar-se deles e ajudá-los em
seus últimos momentos.

Desvendando os quadrinhos: história, criação, desenho, animação, roteiro
MCCLOUD, Scott. São Paulo: M. Books, c2005. 217 p. ISBN 85-8938-463-2. (5 ex.)
O livro 'Desvendando os quadrinhos', procurando utilizar a própria linguagem desse tipo de
história, tem o intuito de examinar a sua forma artística e funcionalidade. O autor visa
contar como definir os elementos básicos dos quadrinhos e como a mente processa sua
linguagem. A obra busca abordar, também, a influência do tempo nas histórias, o que
acontece entre um quadro e outro e a interação entre palavras, figuras e narração.
Além disso, o autor pretende teorizar sobre o processo criativo e suas implicações
na arte em geral.
Mediação cultural para professores andarilhos na cultura. 2. ed. rev. ampl
MARTINS, Mirian Celeste Ferreira Dias; PICOSQUE, Gisa. São Paulo: Intermeios, 2012. 161 p.
ISBN 978-85-6458-623-9. (5 ex.)
Andar. trilhar. percorrer. deslocar-se. mover-se. inquietar-se. São muitas as atuações
envolvidas na mediação cultural. Movidas pelo fazer e o pensar sobre a mediação em
diferentes situações e lugares, as autoras e seus parceiros procuram oferecer uma trama
conceitual para que o leitor construa pouco a pouco um olhar sobre o território da
mediação cultural encontrando passagens que provoquem e ampliem o (con)tato com a
arte e a cultura.

Sobre o artesanato intelectual e outros ensaios

Agosto

MILLS, C. Wright. Rio de Janeiro: Zahar, c2009. 95 p. (Nova biblioteca de ciências sociais).
ISBN 978-85-3780-114-7. (2 ex.)
"Sobre o artesanato intelectual", Mills rejeita a separação entre vida e trabalho e defende a
ideia de que um pode enriquecer o outro. Para os que buscam transformar seu ofício de
cientista social numa verdadeira aventura intelectual e existencial, esta é uma leitura
obrigatória e rejuvenescedora. O conhecimento é uma escolha tanto de um modo de vida
quanto de uma carreira; quer o saiba ou não, o trabalhador intelectual forma-se a si
próprio à medida que trabalha para o aperfeiçoamento de seu ofício. C. Wright Mills

O espaço do desenho: a educação do educador. 16. ed.
MOREIRA, Ana Angélica Albano. São Paulo: Loyola, 2013. 127 p.
ISBN 978-85-1500-456-0. (3 ex.)
O desenvolvimento deste texto procura desvendar o processo de criação do desenho,
levando a autora a refletir sobre a sua prática como professora de educação artística e a
observar melhor os desenhos e os relatos de seus alunos.

Pedagogia dos projetos: etapas, papéis e atores. 4. ed.
NOGUEIRA, Nilbo Ribeiro. São Paulo: Érica, Saraiva, 2008. 102 p.
ISBN 978-85-3650-078-2. (3 ex.)
Com uma linguagem prática e objetiva, essa publicação aborda a Pedagogia dos Projetos
como uma estratégia para auxiliar na formação do sujeito integral. Enfatiza as vantagens
no aspecto do desenvolvimento das habilidades, competências, da conquista da autonomia
por parte do aluno e de dezenas de outras capacidades essenciais para sua formação.
Além das vantagens e intenções do trabalho com projetos, apresenta as possíveis etapas
vivenciadas pelos diferentes atores do processo - professores e alunos. Descrever etapas,
neste caso, tem o sentido de nortear a trajetória e principalmente delimitar a função de
cada um dos atores para que não haja sobreposição de papéis.
Língua das mãos.
OATES, Eugênio; VECCHIO, Simone (colab.). Aparecida: Santuário, 2017. 335 p.
ISBN 978-85-3690-457-3. (3 ex.)
Se uma imagem pode valer mais do que mil palavras, o que você acha de uma língua que
é totalmente visual? Esta é a libras, língua de sinais brasileira reconhecida em lei desde
2002. Mesmo sendo oficialmente reconhecida como língua da comunidade surda
brasileira, são poucos os brasileiros fluentes na libras. Este volume é o resultado da união
de linguagens mímicas usadas em vários ambientes do Brasil, fruto de exaustivas
pesquisas feitas pelo autor em todo o território nacional.
Criatividade e processos de criação. 30. ed.
OSTROWER, Fayga. Petrópolis: Vozes, 2014. 186 p. ISBN 978-85-3260-553-5 (5 ex.)
Com o referencial da arte, mas temática interdisciplinar, a autora encara a criatividade
como um potencial próprio de todos os humanos. Nos processos criativos em geral
importam: percepção, formas, intuição e imaginação, assim como o crescimento e a
maturidade das pessoas.

10 novas competências para ensinar: convite à viagem.

Agosto

PERRENOUD, Philippe. Porto Alegre: Artmed, 2000. 192 p. ISBN 85-7307-637-2 (3 ex.)
Este livro privilegia as práticas inovadoras e, portanto, as competências emergentes,
aquelas que deveriam orientar as informações iniciais e contínuas, aquelas que
contribuem para a luta contra o fracasso escolar e desenvolvem a cidadania, aquelas que
recorrem à pesquisa e enfatizam a prática reflexiva.

Educação artística: luxo ou necessidade? 7. ed.
PORCHER, LouisPORCHER, Louis. São Paulo: Summus, c1982. 197 p.
(Novas buscas em educação ; 12). ISBN 978-85-323-0140-6. (3 ex.)
Uma obra que analisa a inclusão da educação artística no currículo escolar, procurando
estabelecer o seu grau de importância pedagógica. Um livro básico para todos os cursos de
educação artística. De abordagem fácil e clara, monta um amplo painel das atividades
expressivas: poesia, música, desenho, teatro, dança e audiovisuais.

Educação de surdos: a aquisição da linguagem.
QUADROS, Ronice Müller de. Porto Alegre: Artemed, c1997. 126 p.
(Biblioteca Artes Médicas). ISBN 978-85-7307-265-5.(3 ex.)
Apresenta os princípios do trabalho com pessoas surdas, em especial no âmbito escolar,
tais como aspectos sociais e culturais de uma proposta educacional, língua de sinais e
aspectos relacionados à sua estrutura e aquisição da língua portuguesa.

Interculturalidade e estética do cotidiano no ensino das artes visuais.
RICHTER, Ivone Mendes. Interculturalidade e estética do cotidiano no ensino das artes visuai
Este livro versa sobre o ensino intercultural das artes visuais na escola e é constituído por
dois eixos principais - a multiculturalidade no Brasil e a estética feminina do cotidiano.
Discute tendências contemporâneas internacionais sobre educação intercultural e sobre o
ensino das artes visuais.

