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Sociedade vive um turbilhão de
mudanças e desafios do mundo atual
Tempo de manifestações sociais, novas mídias e tecnologias. Tempo de Copa do Mundo e de eleições em nível nacional
e estadual, para os poderes Executivo e Legislativo. O que muda nas relações sociais e políticas na atualidade?
A complexidade do
mundo atual não é fácil de
ser captada, analisada e interpretada de modo imparcial, despreconceituoso ou
imediatista. Afinal, estamos
vivendo um momento único
de intensas mudanças que
nos desafiam diariamente.
Frente a tantas provocações,
só temos uma saída: avaliar alternativas, levantar hipóteses, questionar, criticar e
definir as próprias posições
que, mesmo sem poderem
ser absolutas, possam nos
ajudar a entender a própria
realidade.
Vários títulos que acabam de chegar ao mercado
buscam responder justamente às muitas perguntas que nos colocamos em
nosso cotidiano. O livro
“Ruas e redes: dinâmicas
dos protestosBR”, coletânea de artigos de pesquisadores da Universidade
Federal de Minas Gerais
(UFMG), reúne reflexões
sobre o espaço urbano em

tempo de protestos sociais
e novas mídias.
Outra coletânea, “Para
entender o jornalismo”,
também congrega artigos de pesquisadores da
UFMG, mas aqui o foco
é a imprensa. O resultado
subverte a compreensão
do jornalismo na atualidade, lançando novos olhares e interpretações sobre
uma dimensão fundamental do mundo político e social: a mídia.
E, em tempos de tanta intensidade política, também
merece destaque o lançamento do livro “Batalha
Final”, do pioneiro do marketing político no Brasil,
Chico Santa Rita, que desvenda os bastidores da política nacional, a partir da
análise de campanhas eleitorais das quais foi o mentor, criador e executor.
Mesmo sem a pretensão
de resolver nossos problemas com res-

postas únicas e dogmáticas, os lançamentos que
temos à disposição podem
nos ajudar a repensar,
sobre novos prismas e enfoques, a nossa própria posição frente ao mundo que
estamos vivendo.

Ruas e redes:
dinâmicas dos
protestosBR
Os protestos que eclodiram no Brasil em junho
de 2013, conhecidos como
as “Jornadas de Junho”, desafiam a nossa capacidade de compreensão. Até
então, tínhamos movimentos bem definidos em termos de reivindicação e
campo de atuação.
Agora, a diversidade de
opiniões, demandas e pontos de vista dificulta a apreensão das manifestações

que avançam pelas ruas e
na internet. A coletânea
“Ruas e redes: dinâmicas
dos protestosBR” (192 páginas, R$ 37,00), lançamento da Autêntica Editora, organizada pela professora e
pesquisadora Regina Helena Alves da Silva, aborda
esse novo espaço político
multifacedado, no qual interagem o espaço urbano
com as novas tecnologias e
suportes de comunicação.
No seu conjunto, os textos dos pesquisadores do
Centro de Convergências
de Novas Mídias (CCNM),
da UFMG, revelam uma cidade comunicante e uma
gramática política renovada. A interação da política com as tecnologias e os
novos suportes de comunicação constitui a diferença
específica desta obra.
Como consequência, a
noção de tempo, assim
como a de espaço, altera-se nesse novo cenário.
“Não é um
u livro sobre esses
movimentos,
suas identimoviment
dades e reivindicações, é
um livro sobre a dinâmica, o tempo
temp e as temporalidades que
qu explodiram em
um acontecimento
aparenacont
temente único na história
brasileira”,
brasileira explicam Regina Helena
Helen Alves da Silva
e Paula Ziviani na apresentação da obra. “É um
livro principalmente
sobre
prin
o tempo presente. Esse que
permite que nos comuniquemos ‘em
tempo real’ –
‘
a possibilidade
que temos
possib
hoje de fazer
algo juntos ao
fa
mesmo tempo,
mas em este
paços diferentes.”
di
“Ruas e redes” mostra, categoricamente, que não é
tegoricame
ignorar, simais possível
pos
lenciar e tornar invisíveis
dinâmicas, os
as novas
nov
instrumentos e atonovos in
res, como
com também os renovados lugares de fazer
novado
política. “As conexões inépolítica
ditas entre as ruas e as
redes sociais, a amplificação e a instantaneidade
das comunicações,
a circo
culação das imagens e
culaçã
que o uso da
das ideias
id
internet torna possível
intern
produzem
um espaço
prod
político multifacetado
polí
que não se deixa facilmente capturar”, aname
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Para entender
o jornalismo
Até recentemente, o jornalismo era pensado através
de categorias do século passado, de teorias da informação que utilizavam um modelo de fluxo linear.
O livro “Para entender o
jornalismo” (240 páginas, R$
35,00), organizado pelos jornalistas e pesquisadores da
UFMG Bruno Souza Leal,
Elton Antunes e Paulo Bernardo Vaz, lançamento também
da Autêntica Editora, subverte o modelo e propõe uma revolução no olhar, para se pensar o jornalismo a partir do
conceito de experiência.
Dividida em quatro partes,
a obra questiona quem produz e quem consome a notícia no mundo de hoje, indaga até que ponto o jornalismo
é uma janela para o mundo.
Atravessa a janela e observa

o jornalismo pelo seu avesso.
Revê conceitos consagrados,
tais como fontes, canais, veículos, agenda, informação, atualidade, temporalidade, o fático e o fictício.
Os autores não se prendem a rótulos acadêmicos
e a velhas teorias. Relatam experiências pessoais,
em linguagem descontraída
e bem-humorada. Ilustram
suas reflexões com casos vividos, histórias do cotidiano e episódios do jornalismo
diário, que tornam a leitura agradável. Suscitam mais
perguntas que respostas e repõem o jornalismo na complexidade que lhe é inerente.
Há ainda um glossário
com termos técnicos recorrentes no meio jornalístico e
uma ampla referência bibliográfica. Dessa forma, a obra
configura-se como uma ferramenta útil a profissionais,
estudantes e pesquisadores
de Comunicação Social que
buscam cada vez mais respostas a suas perguntas para
entender o jornalismo na
contemporaneidade.

Regina Helena Alves da Silva é pós-doutora
em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade
Federal da Bahia (2009) e pós-doutora em
Cidades e Culturas Urbanas pelo Centro de
Estudos Sociais (CES), da Universidade de
Coimbra. É professora associada IV da UFMG
e atua nos Programas de Pós-Graduação
em História e em Comunicação Social,
coordenadora do Centro de Convergências de
Novas Mídias (CCNM/UFMG) e integrante do
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para a
Web (INWEB).

