
D
edicada a uma produção editorial responsável, a Edi-

tora UFJF (EDUFJF) exerce desde 1986 a importante 

tarefa de projetar no mercado a divulgação cientíi ca 

e artística da Universidade, priorizando a qualidade, em 

sintonia com o alto padrão das publicações.

Cientes do desai o de gerenciar a produção editorial de uma insti-

tuição com um panorama de alto crescimento das pesquisas aca-

dêmicas, visível não somente pela quantidade, mas principalmente 

pela qualidade, a Administração já prevê grandes investimentos 

na ampliação e capacidade de suas editorações. As estratégias de 

ampliação seguem a tendência de expansão do mercado editorial 

universitário, que prevê, em pouco tempo, tornar-se líder do setor 

no cenário nacional.

A METRÓPOLE REPLICANTE  
(professor Alfredo Supia) 

O livro visa estabelecer um diálogo entre os i lmes “Metropolis” (1927) e “Blade Runner” (1982), 

partindo do princípio de que o diretor britânico Ridley Scott retoma características estéticas, nar-

rativas e ideológicas já tratadas pelo cineasta austríaco Fritz Lang em seu “épico futurista” de 1927, 

mas com “fôlego” redimensionado aos anos 1980. A Los Angeles futurista de Ridley Scott inspira-se 

e até mesmo cita a metrópole de Fritz Lang, mas cada uma delas marca um determinado período 

da história do cinema, visões de futuro particulares e anseios e temores especíi cos de cada época.

“ENTRE COMPOSIÇÕES” 
(professoras Sônia Clareto, Margareth  A. Sacramento Rotondo, Ana Lygia Vieira Schil da Veiga)

O que acontece no entre da travessia? Um emaranhado de lãs, i os, linhas, mãos, corpos, meadas... 

perspectivas que se cruzam e se interpenetram seguindo o l uxo do agenciamento produzido a 

partir do próprio movimento. São criados espaços, dobras, abrigos, superfícies dentro e fora, ora 

abrindo-se à matéria-bruta, ora torcendo-se fortemente ao constituir um duro que logo se dissolve 

no encontro com outras lãs, outros i os, outras linhas, outras mãos, outros corpos, outras meadas, 

outros mundos. Movimentos e tons em tempos múltiplos que vibram a travessia, atravessando-a. No 

entre dessa travessia, lãs, i os, linhas, mãos, corpos, meadas, perspectivas se agenciam na produção 

de uma escrita: que vozes, que mãos, que corpos se entrelaçarão nessas escritas, junto à matéria 

bruta? Que escrita? Uma escrita, uma composição provisória – sempre provisória – vai se fazendo...

O TESOURO DE CAREDU 
(professor José Maria Guerra)

Literatura infanto-juvenil, com ilustrações de João Miranda inspirado nas ilustrações de Yvanise 

Teresinha Gávio. A obra é destinada a todos aqueles que desejam viajar por um mundo mágico, 

em que sonhos e fantasias se realizam. O autor, por meio de Caredu, de Caramago, do Mico-Só, 

de Micaeva e das demais personagens, leva o leitor a descobertas maravilhosas que podem tornar 

este mundo melhor, mais humano, sem egoísmo. Desse modo, as lições que permeiam a história de 

Caredu podem ajudar nossas crianças, nossos jovens (e por que não os adultos?) a rel etir sobre a 

necessidade de preservar o meio ambiente e, enquanto seres humanos em formação, serem capa-

zes de viver em harmonia, respeitando seus semelhantes.

LANÇAMENTOS

Coni ra os mais recentes lançamentos 
da Editora UFJF
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