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Desde o dia 25 de abril é possível 
baixar gratuitamente o livro eletrônico 
Para Entender as Mídias Sociais, a obra 
reúne 36 autores, com organização da 
professora de  Jornalismo  e especialista 
em mídias digitais, Ana Brambilla. O 
livro eletrônico tem como objetivo es-

timular o debate em torno das mídias 
sociais e é composto por artigos curtos, 
escritos voluntariamente pelos autores, 
e que abordam temas que permeiam as 
redes de relacionamento como política, 
educação, celebridades, jornalismo, mo-
bilidade, mercado de agências etc. A capa 

do livro é criação do designer Rogério 
Fratin. A publicação tem licença Crea-
tive Commons, sendo permitida a cópia e 
livre distribuição desde que para fins não 
comerciais e com citação da fonte. Baixe 
o livro em: http://paraentenderasmidias 
sociais.blogspot.com

Minha vida andou fazendo curvas
sem nem pedir licença
Minha vida não se emenda.
De propósito e distraída
deixou você entrar
estabanar os modos
durar os afetos
Deixou você ser o teto
no lugar do chão pra pisar.
Maldita bendita carona que peguei
sem me tocar
embora já fosse um script
com personagens definidos
e o texto pra improvisar
Deu no que deu:
Nosso laço é de cilada
Nosso tesão é irreversível

Nosso projeto é conversível para os dias de sol
Inconversável como se ninguém soubesse de nada
Estou condenada a esse encontro de universo
que me obriga a fazer verso
como quem não faz mais nada.
Chega de “cerca lourenço”, dá-me um lenço que vou 
chorar.
Vem cá...
se é pra ficar longe
nem use o telefone
Interrompe esse ciclone
que é preu voltar à terra e saber
como era mesmo o meu nome

SER DIFERENTE
Em A Sociedade Secreta dos Outros (Galera Record, 2011), Pe-
dro Mañas, autor e dramaturgo madrilenho mostra nesta obra 
infanto-juvenil que as diferenças quase sempre são muito “baca-
nas” . O autor cria uma trama sobre conflitos na escola sob uma 
ótica positiva, com bonitas e veladas lições. A linha que separa o 
mundo dos alunos mais populares dos excluídos é tênue e pode 
ser quebrada a qualquer momento. Neste universo, ser ou não 
aceito parece a coisa mais importante. Franz Kopf é o persona-
gem principal. Um menino comum de dez anos que vê sua vida 
mudar quando o oftalmologista decide lhe colocar um tapa-olho 
para lidar com seu estrabismo. Subitamente, Franz ganha vários 
apelidos e os professores o colocam sentado na primeira fila. Mas ele não é o único dife-
rente na escola e com a ajuda de outros amigos cria uma espécie de sociedade secreta.

PESqUISA NA INTERNET
O livro Métodos de pesquisa para internet (Sulina, 239 p. 2011), 
de Suely Fragoso, Raquel Recuero e Adriana Amaral apresenta 
uma abordagem empírica das tecnologias digitais de comunica-
ção no Brasil. A obra se propõe a ser um amadurecimento do 
campo da cibercultura que tem como foi condutor:“Como fazer”, 
“como aplicar” e “como pensar” metodologias eficientes e que 
permitam coletar e analisar dados compatíveis com os seus pro-
blemas de pesquisa e com suas perspectivas teóricas, grandes 
desafios para os pesquisadores. O livro fornece subsídios para 
estudos sobre outros temas em que a internet desempenhe o 
papel de lugar ou de instrumento de pesquisa. Foi construído a 
partir das experiências das autoras em pesquisa empírica. 

EDUCAçãO ALIMENTAR
Jogos de Ensinar (Nova Prova, 108 p. 2010) é fruto de um 
convênio com a Unisinos e o Banco de Alimentos do Rio 
Grande do Sul. A obra tem como objetivo socializar com nu-
tricionistas, acadêmicos e educadores atividades chamadas 
jogos de ensinar utilizados como ferramentas de ensino e 
aprendizagem na área de educação alimentar pela equipe do 
Banco de Alimentos. Os jogos foram planejados e aplicados 
por acadêmicos do curso de Nutrição a partir de pesquisas e 
são direcionados a crianças que frequentam escolas de Edu-
cação Infantil atendidas pelo Banco de Alimentos. 

ERRATA – Diferente do publicado na edição anterior, o livro Os Filósofos no Divã, de 
Charles Pépin, foi lançado no Brasil em 2011 e é uma publicação da Editora Sulina.


