
 
 

Anderson Andreata, após tantos desafios, agora Mestre 
 

Ele simboliza a luta dos discentes para concluir seus projetos em 2020 
 
 
“Mestrei. Apesar de todas as diversidades, eu nunca desisti”. Com esta frase o agora Mestre em 

Mídia e Cotidiano, Anderson Andreata, resume o espírito de muitos e muitas pós-graduandos(das) 

que atravessaram o 2020 vivenciando uma série de dificuldades para concluírem suas pesquisas. 

Mas, para fazer justiça à travessia de Anderson, o fato é que suas dificuldades começaram antes 

mesmo da pandemia1 e essa só ampliou os gigantes desafios que ele enfrentou para defender sua 

dissertação intitulada “Desmonte neoliberal da comunicação pública no Brasil e na Argentina”, 

em 30 de novembro de 2020. A banca, que aprovou o trabalho com louvor, foi formada por Maria 

Soledad Segura, da Universidad Nacional de Córdoba; Chalini Torquato Barros, do 

PPGCOM/UFRJ; Pablo Nabarrete Bastos, do PPGMC/UFF e o orientador do trabalho, Adilson 

Cabral.  

 

Nas palavras de Anderson, um dos maiores elogios que recebeu da banca foi o texto didático que 

já lhe rendeu, ali mesmo, o convite para uma videoaula sobre o tema, para a UFRJ. Este espírito 

de compartilhar, o mais amplamente possível sua pesquisa, também se projeta na proposta de 

transformar parte do conteúdo em cartilha que possa circular nas escolas de Ensino Médio e, claro, 

também publicar os resultados da investigação em periódicos científicos da área. Funcionário da 

UNILA, esta universidade que tanto traduz uma proposta de ampla e profunda convivência do 

Brasil com seus “países-irmãos” da América Latina, o agora Mestre em Mídia e Cotidiano traduz, 

sem dúvida, muitos objetivos do Programa. Dentre eles, a formação qualificada e firmemente 

posicionada no território da democratização ampla da Comunicação Social, um direito 

fundamental de cidadania plena. Outro aspecto relevante da pesquisa é o foco, comparado, nas 

 
1 Em 2019, quando fazia campo na Argentina, Anderson contraiu uma bactéria que acabou afetando 

gravemente sua saúde, particularmente os olhos. Teve que passar por cirurgias, conviver com perda parcial 

da visão, com internação em hospital por longos períodos, entre outros desafios. A despeito desta travessia 

tão árida e cheia de obstáculos, nunca considerou não concluir sua pesquisa. Até hoje ainda trata as sequelas 

causadas pelas infecções que enfrentou.   



políticas de comunicação de países democráticos, como é o caso do Brasil e Argentina, 

considerando a longa trajetória que têm após o fim das ditaduras militares, incluindo o período 

neoliberal, sobre o qual Anderson se debruçou em profundidade, localizando neste tempo, 

mudanças que promoveram desmontes da comunicação pública dos dois países. 

 

 

Banca de Anderson Andreata: em 2020, essa foi a imagem padrão das bancas de defesa das Pós-

Graduações no Brasil. Os sorrisos substituíram os abraços que, normalmente, acontecem nas 

defesas presenciais.  

 

Voltando, agora, à situação de 2020, a pretensão, com esta matéria, além de aplaudir a vitória de 

Anderson Andreata, que teve uma trajetória muito positiva no PPG Mídia e Cotidiano, tanto em 

nível acadêmico como pessoal (aqui, vale a ressalva: ele é, com certeza, um dos mais populares 

alunos que o Programa já teve, justamente por sua disponibilidade, generosidade e tratamento 

amigável com os colegas e professores), é marcar a posição do Programa em relação ao corpo 

discente e docente que enfrentaram, com muita disposição, os desafios vividos em 2020, em 

função da pandemia causada pela COVID 19. E, ao mesmo tempo, confirmar nossa solidariedade 

à comunidade acadêmica de Pós-Graduação, mestrado e doutorado, que manteve suas pesquisas 

em desenvolvimentos, solicitando, quando muito, algumas pequenas (e justas) prorrogações do 

prazo, quanto às qualificações e defesas que deveriam ser realizadas neste ano. Assim, fazemos 

desta homenagem ao Anderson Andreata, nosso reconhecimento aos corpos docentes e discentes 

da área que, encontrando forças em exemplos como o dele, estão fechando este ano exaustos, mas 

solidários e cúmplices em suas metas, sonhos e disposição para continuar contribuindo para um 

mundo melhor.  

 


