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L ANÇAMENTOS

Música, saúde e jornalismo estão 
entre os lançamentos da Editora UFJF
A relação entre música e técnica, da professora do Instituto de Artes e Design (IAD) da UFJF, Marta Castello Branco (ver mais na 
página 54); a obra de Luiz Beltrão e o jornalismo isento, que separa os relatos dos fatos da opinião dos autores, organizada pelos 
professores da Faculdade de Comunicação (Facom-UFJF) Iluska Coutinho , Jorge Felz e Guilherme Moreira Fernandes; e uma mostra 
do que é e como funciona no Brasil a medicina antroposófica, organizada pela professora da Faculdade de Medicina (Facmed-UJF), 
Vivianne Weil Afonso; são algumas das obras lançadas recentemente pela Editora UFJF. Confira as dicas e boa leitura!

Fernando Lobo
Repórter

A obra aborda as dimensões teóricas 
e práticas da medicina antroposófica, 
que possui bases e métodos distintos 
da tradicional biomedicina. Sua 
fundamentação é estudada a partir 
das obras de Goethe e Rudolf Steiner 
que, inspirado no primeiro, fundou a 
Antroposofia e a medicina antroposófica. 
O livro também aborda a situação da 
medicina antroposófica no Brasil e como 
as diferentes gerações de médicos vêm 
atuando na antroposofia e na relação 
com a biomedicina.

A MEDICINA ANTROPOSÓFICA 
COMO RACIONALIDADE MÉDICA E 
PRÁTICA INTEGRAL DE CUIDADO À 
SAÚDE: ESTUDO TEÓRICO,
ANALÍTICO E EMPÍRICO

Madel T. Luz (coordenadora)
Vivianne Weil Afonso (organizadora)
200 páginas - R$ 50

O livro é resultado de pesquisa desen-
volvida durante seis anos na Universität 
der Künste (Berlim, Alemanha), que 
revelou textos inéditos de Vilém Flus-
ser, abordando a relação entre música e 
técnica apresentadas em obras de Nono, 
Sciarrino e Saariaho, a partir do concei-
to de “aparato”, formulado por Vilém 
Flusser. Em complemento a este estudo 
encontram-se dois artigos sobre música 
de Vilém Flusser, escritos por ocasião de 
sua estadia no Brasil.

Marta Castello Branco 
296 páginas - R$ 67 

O debate sobre o lugar de informação 
e a opinião nos produtos jornalísticos, 
foco da obra de Luiz Beltrão, permanece 
atual e convida-nos à reflexão sobre 
o papel e as promessas do jornalismo 
na contemporaneidade. A oferta da 
informação isenta, a separação entre 
relato dos fatos e a opinião. Esses são 
temas abordados nesta obra, referência 
importante sobre o jornalismo opinativo, 
área ainda carente de produção. 

Luiz Beltrão
Organizadores: Iluska Coutinho, Jorge 
Felz, Guilherme Moreira Fernandes
120 páginas - R$ 35
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