
 

Editorial: A vida em suspenso? O caminho é... 

Nos últimos anos tudo pareceu se voltar contra a Ciência e a Educação Superior, se observarmos 

os movimentos vindos da esfera federal: cortes violentos no orçamento e junção do Ministério da 

Ciência e Tecnologia são, provavelmente, os exemplos mais gritantes. Um exemplo pode 

evidenciar o tamanho do estrago: a revista Época, que pertence, como sabemos, ao conglomerado 

Globo, uma das mídias que mais apoiou a posse de Temer, abriu suas páginas para o economista 

Riley Rodrigues de Oliveira cravar, textualmente, que “o Brasil está consolidando um dos maiores 

atrasos científicos da sua história”, referindo-se ao orçamento atual do Ministério da 

Comunicação, Ciência e Tecnologia, que é de R$ 1,4 bilhão quando este tinha, em 2010, no 

governo Dilma, R$ 10 bilhões, e era um Ministério exclusivo, sem a Comunicação agregada. Este 

corte brutal, evidente, corrói tudo. Redução violenta de bolsas comprometendo a formação de 

novo cientistas. Editais de fomento que desaparecem ou se tornam pálida versão do que deveriam 

ser. Ampliação absurda do tempo médio do registro de patentes por falta de pessoal qualificado. 

Museus abandonados à própria sorte, sem investimento na necessária manutenção: sim, choramos 

ainda por ti, Museu Nacional! 

E, não bastasse este cenário concretamente terrível vivemos agora mais um momento em que as 

incertezas criam uma nuvem pesada no esforço gigante que sempre ocorre no final do ano, quando 

se encerram processos seletivos nos Programas de Pós-Graduação, balanços do ano e 

preenchimento do Sucupira – esta plataforma online criada para explicitar, de forma mais 

objetiva, tudo o que fazemos. Então, o que é possível fazer para continuar existindo/resistindo 

neste território que parece hoje ser o foco tão duro de questionamentos, declarações de “não 

importância” e diagnósticos genéricos de que é preciso repensar tudo? O que fizemos e fazemos 

até aqui vai desaparecer assim, como se nunca tivesse existido? 

Quando os tempos estão tão complexos, há um caminho fértil que, acredito, nos mantém em 

estado de sanidade. Primeiro, continuar realizando o que fazemos tão bem e de forma tão 

dedicada: nada mais nos fortalece do que a consciência tranquila. Por isso, nós, do PPG Mídia e 

Cotidiano comemoramos a conquista do Doutorado da melhor forma que sabemos comemorar: 

abrimos o Processo Seletivo e vamos iniciar nossa primeira turma a partir de março de 2019. 

Também continuamos a participar de nossos fóruns de discussão, promovemos nossos eventos 

que estavam programados, realizamos as reuniões que são necessárias à autoavaliação, entre 

outros trabalhos. E, depois disso, vamos aos nossos “alimentos” para além do trabalho. Para 

alguns, isso significa mergulhar nas músicas, nos esportes, em trilhas... Enfim, nos múltiplos 

caminhos que esta sociedade nos oferece como lazer, alegria, felicidade.  

No meu caso, vou de poesia: “Vamos, não chores/ A infância está perdida/ A mocidade está 

perdida/ Mas a vida não se perdeu...”, escreveu Drummond. O poema, muitos sabem, chama-se 



“Consolo na praia”. Trata-se de um chamado que, à moda crística, nos convida a apreciar o que 

há de belo e bom em uma vida de perdas, de injustiças, de golpes que nos jogam ao desalento, ao 

desencanto. Uma postura que encerra um conselho final  - “Dorme, meu filho” -, ou seja, quando 

nada há a fazer, não devemos sucumbir e sim, no limite, esperar, fazer uma pausa necessária, 

deixar o corpo e as tristezas entregues ao sono porque, quando dormimos, há sempre a 

possibilidade do sonho, esta miragem que fabricamos misteriosamente e que tantas e tantas vezes 

nos confortam... Não foi por isso mesmo que inventamos o Natal? 

Mas, após a pausa, já um tanto descansados, não podemos nos esquecer que “Se a injustiça não 

se resolve” também a “Vida não se perdeu”! Portanto, vivos, potentes, persistentes e abraçados 

aos amigos e camaradas de jornada, insistiremos em seguir o que nos move. Talvez, 

necessariamente mais quietos. Talvez, nos subterrâneos. Talvez. 
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