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Boas dicas de leitura entre as 
novidades da Editora UFJF

L ANÇAMENTOS

Paulo Freire, no livro “A importância do ato de ler” diz que “a leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não 

possa prescindir da continuidade da leitura daquele”. E, para podermos mais uma vez abrir estradas rumo à compreensão deste mundo, por meio das 

palavras, nada melhor do que dar uma olhada nos lançamentos da Editora UFJF. E as opções são boas, começando pela pesquisa que revela os caminhos 

das universidades de Coimbra (a mais antiga de Portugal) e UFJF. Outra leitura interessante mostra retratos diversos - migrante, catador de papel, morador 

de favela - revelados na profundidade de seus sentidos culturais. E, ainda, o resgate do trabalho deCharles Sanders Peirce,  fundador do pragmatismo e um 

lógico que contribui em várias áreas.

QUE UNIVERSIDADE? 
INTERROGAÇÕES SOBRE OS 
CAMINHOS DA UNIVERSIDADE 
EM PORTUGAL E NO BRASIL

(Luís Reis Torgal e Angelo Brigato Esther – R$ 46)

Duas experiências universitárias distintas e uma 

interrogação pertinente sobre o papel de uma 

das instituições mais duradouras conhecida 

atualmente. Este é o enredo escolhido pelos 

autores para lançar luz sobre as histórias 

das universidades brasileira e lusitana. A 

onipresente pergunta “Que Universidade?” abre 

o debate sobre o sentido das universidades e dos 

ensinos superiores em geral, levando a pensar 

criticamente sua fundação, suas reformas e 

suas realidades e perspectivas atuais. Esta 

parceria entre a Universidade de Coimbra e a 

UFJF presenteia os leitores, portanto, com ricos 

aportes de reflexão sobre a universidade nos 

dois países e sobre os desafios mais amplos da 

educação superior.
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MAIS

A LÓGICA DE DIAGRAMAS DE 
CHARLES SANDERS PEIRCE: 
IMPLICAÇÕES EM CIÊNCIA 
COGNITIVA, LÓGICA E SEMIÓTICA

(Lafayette de Moraes e João Queiroz – R$ 36)

Peirce foi o fundador do pragmatismo e 

um lógico que contribuiu em diversas áreas 

como meteorologia, psicologia experimental, 

fotometria estelar, economia matemática, 

filosofia, linguística, história, dentre outras. 

Porém, por mais admirável que seja seu 

trabalho, este permaneceu na obscuridade 

por muito tempo, principalmente sua teoria 

sobre os Grafos Existenciais (GE). E, por mais 

difícil que possa ser a tarefa de analisar e 

avaliar os impactos dos GEs, o livro conta com 

vários pensadores e estudiosos na área que, de 

diferentes formas e perspectivas, lançam luz em 

diversos campos de estudos.

ESPAÇOS RESIDUAIS: 
ANÁLISE DOS DEJETOS
COMO ELEMENTOS CULTURAIS

(Raquel Rennó  – R$ 29)

Resíduos: tudo aquilo que foi descartado ou 

subjugado pela sociedade, mas para Raquel 

Rennó são os elementos escolhidos para 

trabalhar. Ela nos expõe os resíduos da cultura 

como uma poética do intersticial e do excluído. 

Numa rigorosa pesquisa acadêmica, a autora 

confere voz e sentido ao que é usualmente 

relegado ao lugar de excluído, sujo, sobra, 

sucata. Cenas brasileiras e internacionais são 

percorridas, onde espaços e práticas residuais 

são recolhidos, recuperados e ressignificados. 

Numa epistemologia em que o marginal ganha o 

centro, retratos diversos, como os de migrantes, 

catadores e moradores de favela, são revelados 

na profundidade de seus sentidos culturais.

Fernando Lobo


