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L ANÇAMENTOS

Das crateras lunares ao folclore, as 
boas opções de leitura da Editora UFJF
Apertem os cintos, preparem-se para entrar em órbita numa máquina que o levará a uma aventura maravilhosa, da terra à lua, do presente ao passado, 

do real ao imaginário.... Nesta edição da “A3”, a Editora UFJF o convida a embarcar primeiro numa nave que o levará a descobrir a lua, suas fases e as in-

críveis crateras, em um trabalho primoroso do professor Cláudio Henrique da Silva Teixeira. Depois, o docente Francisco Eduardo Pinto fará você retornar 

ao passado, mais precisamente ao tempo das sesmarias e dos coronéis e, para encerrar, um passeio por lendas e história de nosso folclore, do professor 

Antônio Henrique Weitzel.

Fernando Lobo
Repórter

A Lua, que inspira artistas e apaixonados, 

mostra-se mais bela e interessante neste livro. 

Em sua segunda edição, é perceptível o aumento 

do interesse do público em geral pelas questões 

que envolvem o espaço exterior. Assim, a obra 

presenteia o leitor com belas fotografias de 

nosso satélite natural, destacando detalhes 

impossíveis de serem vistos a olho nu. As 

imagens foram coletadas ao longo de quatro 

anos, na tentativa de conseguir o melhor 

resultado possível com os equipamentos 

disponíveis: um telescópio de 11 polegadas e 

uma câmera fotográfica digital compacta.
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Cláudio Henrique da Silva Teixeira 
2ª edição
R$ 43

O título “A Hidra de Sete Bocas” é uma refe-

rência ao mito clássico do segundo trabalho de 

Hércules: “A Hidra de Lerna” simboliza a ordem 

social ameaçada pelos embates envolvendo a 

propriedade na colônia. “A Hidra de Sete Bocas”: 

tal como suas cabeças e bocas, suas vítimas 

eram múltiplas. Assim como os coronéis que 

não perdoavam a ninguém, apesar de seus alvos 

serem preferencialmente os mais fracos. Muitas 

vezes vitimava, indiscriminadamente, a todos 

com a cobrança impiedosa de impostos, serviços 

e obrigações. Neste minucioso e profundo texto 

de Francisco Eduardo Pinto uma importante 

parte da história do Brasil. 

A HIDRA DE SETE 
BOCAS: SESMEIROS 
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MINAS GERAIS 
Francisco Eduardo Pinto - R$ 64 A forma primaria em que aprendemos a nos 

expressar culturalmente é a fala e,  desde os 

primórdios até hoje, é a forma mais básica 

e usual de nossa comunicação. Por meio da 

fala, historias, brincadeiras e cantigas são 

passadas de pai para filho desde sempre. 

É ai que se encontra o desafio de Weitzel, 

transferir a cultura oral para escrita, para 

não deixar que nosso folclore desapareça em 

tempos nos quais tudo acontece e desaparece 

muito rápido. Desde a primeira edição, alguns 

capítulos do livro vêm ganhado forma própria 

e se transformando também em livro, isso 

advêm da riqueza cultural de nossa região. Tão 

bem contadas, cantadas e faladas por Antônio 

Henrique Weitzel.
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Antônio Henrique Weitzel
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