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Livros organizados por docentes abordam 
comunicação, habitação e pediatria
FERNANDo LoBo
Repórter

A Comunicação, a habitação em Juiz de Fora e a pediatria são os temas abordados nos livros em destaque desta edição, 
lançados pela Editora UFJF. Uma das metas da Universidade é fazer com que as obras se tornem cada vez mais acessíveis 
não só à comunidade acadêmica, mas à população em geral, visto que o brasileiro ainda lê muito pouco: são apenas quatro 

livros ao ano e só 2,1 até o fi m. Este dado está na pesquisa “Retratos da leitura no Brasil”, encomendada pelo Instituto Pró-Livro, 
divulgada em 2012. Para o diretor da Editora UFJF, Antenor Salzer, a pouca leitura estaria relacionada com um “registro mental 
imaginário muito desenvolvido e um simbólico muito empobrecido. O brasileiro é um povo de imagens, sons, cheiros, contatos. 
É isso que hipertrofi a nosso imaginário. Nesse contexto, o universo simbólico fi ca empobrecido, pois pressupõe renúncia da 
sensualidade pela substituição do corpo pela palavra”. Ele ressalta que a leitura e intelectualização como valor coloca uma questão 
ética: o brasileiro se sente feliz assim ou se deve criar uma nova cultura? “Se resolvermos ser um país de intelectuais, letrados e 
leitores, devemos fazer uma reforma ampla, social e educacional.” Confi ra os lançamentos da Editora.

TEMAs EsPECiAis EM 
PEDiATRiA PARA o 
EsTUDANTE DE MEDiCiNA 
E MéDiCos
CoM iNTEREssE EM 
PEDiATRiA
(Organizadora Vivianne Afonso – R$ 40)

Ao longo dos anos, docentes e pediatras 
da Faculdade de Medicina da UFJF re-
uniram extenso arquivo referente a aulas 
teóricas, práticas, seminários e congres-
sos. Esse material foi enriquecido com 
contribuições de profi ssionais da área 
de Saúde e transformado em livro com 
o objetivo de tornar-se fonte de pesqui-
sa e apoio à prática clínica na assistência 
à criança, além de funcionar como uma 
ferramenta para a educação continuada 
de estudantes e profi ssionais.

HABiTAÇão soCiAL EM 
JUiZ DE FoRA: DEBATE E 
PRoJETos
(Organizadores Letícia Maria de Araújo 
Zambrano, Jorge Mtanios Iskandar Ar-
bach, Janaina Sara Lawall e Tatiana Leal 
Andrade – com CD multimídia, R$ 40)

Representantes da sociedade discutem 
os problemas habitacionais da cidade 
e da região, revelados no I Seminário 
Regional sobre Política Municipal de 
Habitação: Juiz de Fora e Zona da Mata 
Mineira, realizado em 2009, ao mesmo 
tempo em que avaliam os programas 
governamentais e as iniciativas de outras 
cidades brasileiras. Buscou-se trazer 
ao debate todos os elementos que 
afetam direta ou indiretamente o défi cit 
habitacional, a ocupação informal e a 
produção de moradia popular.

MAIS a editora ufjf está situada na rua benjamin constant 790, no prédio do museu de arte murilo mendes (mamm) – juiZ de fora/

mg. tel: (32) 3229-7646. 

e-mail: secretaria@editoraufjf.com.br. site: www.editoraufjf.com.br/

HABiTAÇão soCiAL EM TEMAs EsPECiAis EM CoMUNiCAÇão: PRáTiCAs 
E FRoNTEiRAs
(Organizadores Boanerges Balbino 
Lopes Filho e Wedencley Alves – R$ 25)

A Comunicação é considerada, em seus 
múltiplos aspectos, um campo de práti-
cas que atravessa a vida dos indivíduos, 
interferindo nos seus hábitos e costumes, 
na constituição de suas memórias, na 
percepção que sustentam da história, na 
transformação de suas sensibilidades, 
nas relações de poder em que eles se en-
contram enredados. As refl exões sobre 
este campo revestem-se de importância 
não somente acadêmica, mas também 
cotidiana e são mostradas ao longo dos 
11 artigos do livro.

CoMUNiCAÇão: PRáTiCAs 

laNÇaMENTOs

Documentário retrata o cotidiano de travesti 
em cargo político no Brasil


