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A divulgação da produção científica é fundamental para o 

fortalecimento dos programas de pós-graduação. Segundo o diretor 

administrativo da Editora UFJF, professor doutor Antenor Salzer, 

o trabalho realizado pela Editora contribui para o crescimento da 

instituição e para que ela seja reconhecida como uma referência 

de qualidade e de comprometimento com a pesquisa e a inovação.

Para Salzer, o fato de a Editora estar localizada no interior não a 

impede de se destacar entre as grandes da área. Aos 25 anos, com-

pletados em 2011, mostrou que está bem no mercado brasileiro. No 

ano passado foram publicados mais de 50 títulos, entre obras iné-

ditas, reedições, reimpressões e periódicos, além da participação 

na Bienal do Livro, no Rio de Janeiro, com estande próprio – afora  

UFJF, apenas a Editora UFMG, que é uma das maiores do país, tinha 

seu próprio estande. Esta participação foi, segundo Salzer, uma 

oportunidade de aumentar as vendas, e principalmente, de conso-

lidar a imagem da Editora diante do mercado de livros acadêmicos 

e do mercado editorial, em geral.

Os lançamentos não são exclusivamente voltados para o meio aca-

dêmico. Atualmente, a editora tem autonomia para trabalhar como 

uma empresa, transformando-se num birô de criação e, por isso, 

pode atender a todo o público interessado.
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BULLYING: CONHECER E INTERVIR
(Altemir Gonçalves Barbosa, Lélio Moura Lourenço e Beatriz Pereira (Orgs.) 148 páginas. R$ 20)
Bullying - a “popularização” do tema trouxe como consequências o uso indiscriminado do termo e a disse-

minação de explicações simplistas, superficiais ou distorcidas a respeito dessa forma de agressão. Com o 

objetivo de auxiliar pais e educadores a prevenir e combater o bullying, os professores Altemir Gonçalves 

Barbosa (UFJF), Lélio Moura Lourenço (UFJF) e Beatriz Pereira (Universidade do Minho - Portugal) organiza-

ram esta obra, que se divide em duas partes: conhecendo o bullying escolar e intervindo no bullying escolar.

SILÊNCIOS E EDUCAÇÃO 
(Anderson Ferrari e Luciana Pacheco Marques (Orgs.) 148 páginas. R$ 25)
Os organizadores, professores e pesquisadores Anderson Ferrari (UFJF) e Luciana Pacheco Marques (UFJF), 

trabalham com a questão da construção das diferenças e das identidades. Eles perceberam que a escola e 

outros espaços que dialogam com a educação nem sempre são locais de fala, de participação e de troca; 

mas podem ser também lugares de sofrimento, silenciamento e disciplinamento. Os artigos buscam romper 

esses silêncios e refletir sobre os processos de construção e de sustentação das relações desiguais entre os 

sujeitos que compõem a dinâmica escolar.

OS PRÉ-SOCRÁTICOS
(Mário José dos Santos. 1ª reimpressão. 136 páginas. R$ 17)
O livro vem atender a demanda dos alunos de Filosofia e também do público interessado, em geral. Escrita 

em estilo tão claro e simples quanto possível, a obra enumera os principais filósofos do período, situa-os 

em seu contexto histórico e salienta sua contribuição para o desenvolvimento da Filosofia no Ocidente, 

apresentando textos comparativos, comentários e citações. As ideias gregas constituem a base de grande 

parte do pensamento ocidental e o estudo dos pré-socráticos é o ponto de partida para uma compreensão 

mais exata de todas as escolas filosóficas que se seguiram.
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