
 

Contracomunicação 

Autor: Décio Pignatari 

Assunto: Comunicação 

 

A acústica musical em 
palavras e sons 

Autor: Flo Menezes 

Assunto: Artes - Música 

A obra se divide em duas partes - a primeira é o corpo expositivo, 
teórico-prático, das questões mais importantes do processo 
comunicacional; a segunda, uma reunião de artigos e ensaios 
sobre tópicos específicos da cultura de massa, tal como iam-se 
apresentando ao longo do período dominado pelo autoritarismo 
político-militar em que foram escritos. 

Neste estudo, o autor realiza algo bastante peculiar na área da 
música e da acústica - congrega ambas as esferas do saber e da 
atuação teórica e prática naquilo que designa por acústica 
musical, ou seja, o estudo do universo sonoro segundo a ótica do 
compositor e do músico em geral. 

 

O século da canção 

Autor: Luiz Tatit 

Assunto: Artes - Música 

 

Tropicália 

Autor: Celso Favaretto 

Assunto: Artes - Música 

Este livro apresenta uma leitura do nascimento, consolidação e 
progresso da canção popular ao longo do século XX, elegendo os 
períodos, os movimentos, as obras e os artistas que, de acordo 
com os critérios adotados, foram decisivos para configurar nossa 
singularidade sonora. 

Este verdadeiro clássico sobre o movimento da Tropicália, que se 
tornou um estudo imprescindível para os interessados pelo tema, 
foi editado pela primeira vez em 1979. Esgotado há mais de dez 
anos, tem aqui finalmente sua reedição, acrescida de um prefácio 
do músico e lingüista Luiz Tatit e de uma nota à segunda edição 
de Favaretto. 

 

Análise semiótica através 
das letras 

Autor: Luiz Tatit 

Assunto: Linguística 
 

Semiótica e literatura 

Autor: Décio Pignatari 

Assunto: Linguística 

Este livro apresenta os conceitos semióticos a partir de análises 
concretas de textos bem familiares ao leitor - as letras de canções. 
Cada descrição contribui para fixar algumas noções que serão 
retomadas na descrição seguinte, e assim sucessivamente, até 
que o leitor possa contar com o conjunto dos recursos que formam 
a teoria semiótica. 

Nesse livro Décio Pignatari, estuda a Semiótica, o universo dos 
signos e significantes, e a Literatura, o universo das palavras. A 
Semiótica serve para estabelecer as ligações entre uma 
linguagem e outra linguagem. Serve para ler o mundo não-verbal 
ler um quadro, ler uma dança, ler um filme - e para ensinar a ler o 
mundo verbal com ligação com o mundo icônico ou não-verbal. 

 

Reflexões sobre a arte 

Autor: Alfredo Bosi 

Assunto: Artes - Teoria E História 

 

A Semana de Arte Moderna 

Autor: Neide Rezende 

Assunto: Artes - Teoria E História 

Definição do fenômeno artístico, por um dos nossos maiores 
intelectuais. 

Marco inicial do Modernismo brasileiro, a Semana é analisada 
neste livro dentro do contexto sociocultural da época e como 
elemento condicionador da arte moderna no Brasil. 

 

A Acústica Musical em 
Palavras e Sons 

Autor: Flo Menezes 

Assunto: Artes - Musica 
 

Toquinho - 40 Anos de 
Musica 

Autor: João Carlos Pecci 

Assunto: Artes - Música 

Nesta obra, Fio Menezes realiza algo bastante peculiar na área da 
música e da acústica: congrega ambas as esferas do saber e da 
atuação teórica e prática naquilo que se designa por acústica 
musical, ou seja, o estudo do universo sonoro segundo a ótica do 
compositor e do músico em geral. 

Este livro traz os principais acontecimentos que marcaram a 
trajetória artística de Toquinho, que em 2005 completou quarenta 
anos de uma carreira pontificada pela constante evolução e por 
inúmeros sucessos. 

 


