
 

EDITORIAL 

Quando o futuro se coloca tão incerto, vale aquietar as sombras... 

Há tensões gigantes assombrando a todos nós. No mundo amplo, da Terra inteira, o horror da guerra 

nuclear volta a passear pela boca violenta daqueles que hoje, infelizmente, imaginam-se donos dos 

humanos. No planeta menor, o do nosso país, o lodaçal da incerteza é tão denso que a exaustão nos 

percorre muitas vezes ao dia e noite. No ínfimo reino de cada área de Pós-Graduação, a expectativa das 

avaliações quadrienais dança intensamente em volta de nossos projetos futuros e passados, tornando o 

presente, em alguns momentos, um tanto cinza, um tanto sem brilho. 

Pensar sobre tudo isso nem sempre ajuda à fabulação de nosso trabalho. Principalmente em fim de 

semestre, quando já acumulamos horas a mais do ofício (só quem está cá dentro, vivenciando o ritmo de 

uma Pós-Graduação, consegue entender). E, assim, talvez o melhor horizonte que possamos abraçar agora 

seja um bem curtinho, bem perto de nós, tangível e suficiente para reconhecermos seu sabor, sua alegria, 

sua intensidade grave e suave ao mesmo tempo. 

Pode parecer um tanto “Pollyanna” mas, de novo: quem conhece esta realidade, entende. Um dos ótimos 

momentos que o Mídia e Cotidiano pode comemorar é a conclusão das pesquisas dos seus mestrandos e, 

agora em julho, fechamos um ciclo iniciado em 2015 com 22 alunos dos quais 21 são agora Mestres em 

Mídia e Cotidiano. Apenas um desistiu logo no segundo mês de aula por uma situação pessoal 

incontornável. Enfim, um alento. Que deve estar se repetindo em diversas Pós-Graduações da nossa área, 

hoje finalmente chamada de Comunicação e Informação. Palmas para o representante de área e a todos que 

se esforçaram por esta conquista. 

Tais alegrias, é claro, não escondem todos os desencantos e temores do momento. Mas quem sabe dê uma 

nítida percepção do presente enlaçando algum futuro... No presente, o sabor pleno de muitos aprendizados, 

da conquista de uma investigação forjada tantas vezes em situação adversa – com vários mestrandos sem 

bolsa e trabalhando muito neste mercado de trabalho privado feroz. No presente, fotos da defesa, falas de 

parabéns e, pontualmente, alguns acertos, além do estímulo à continuidade da jornada: “Agora, que tal 

partir para o doutorado?”, dizemos, convictos e animados.  

São momentos em que o presente fala mais alto e nós mergulhamos nestes instantes sabendo que são fiapos 

intensos de uma ampla jornada, mas fiapos. Há outros vislumbres, óbvio, pois assim não fosse não 

suportaríamos estar aqui. Por exemplo: já estamos recebendo as inscrições para a Turma 2018, imaginando 

quem virá, qual pesquisa, com qual esperança... 

Enfim, caros amigos, caros colegas, caros alunos, caros candidatos: em nome de todos que ainda dão 

sentido a esta caminhada na Pós-Graduação, um brinde! A contrapelo da realidade hostil, um brinde! E, por 

favor, não nos avaliem tão duramente nas suas críticas, caso considerem totalmente absurdo alguém querer 

comemorar algo a esta altura desse país, desse mundo: acabo de reler, mais uma vez, “Sobrevivência dos 

vaga-lumes”, do Didi-Huberman... Dá para entender, não dá? 
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