
 
 

EDITORIAL 
 

2021: o ano passado há de passar 

 
À espreita de 2021, que já está batendo em nosso rosto, iniciamos este texto negando, pelo menos 

em desejos, o grande poeta Fernando Pessoa: sim, em 2021, o ano que findou, há de ter, realmente, 

findado! Afinal, por mais que a vida não tenha um lado único é inegável que diante de tantas 

dores e perdas, as somas das pequenas-grandes vitórias fiquem esmaecidas, sem vigor. O que não 

quer dizer que não saibamos reconhecê-las, ou mesmo agradecer a quem, de algum modo, 

contribuiu para estes ligeiros oásis: a persistência do nosso corpo discente; o empenho do corpo 

docente; o coleguismo fértil de tantos e tantas – inclusive do coordenador -  da nossa área; a 

cumplicidade generosa de parentes e camaradas da pequena multidão que formamos, cada qual 

no espaço em que ficou confinado(a). 

 

Ou seja, na lógica de “balanço” que ronda os finais de ano, este 2020 se coloca de forma muito 

distinta. Agora, o que importa muito é o como vamos seguir em frente e o que nos aguarda, logo 

ali, final de março, quando o Sucupira “encerra” o quadriênio. Trata-se de duas situações que 

parecem arrebentar com o título que indicamos: como findar um ano que ainda vai carregar para 

o próximo, muito do que nele existiu? 

 

No lugar de respostas complexas, a tentação a que cederemos é a de apontar para uma síntese 

muito simples: continuaremos trabalhando e agindo conforme nossas motivações e valores que 

seguiram firmes em 2020. Pois, se assim não fosse, como nós, do PPG Mídia e Cotidiano (assim 

como ocorreu em outros Programas de Pós-Graduação de Comunicação e Informação), 

conseguiríamos ter realizado aquilo que nos dispomos a ser e fazer? Como estaríamos podendo 

planejar as boas-vindas para as novas turmas de Mestrado e Doutorado, que ingressam no PPGMC 

em março de 2021? Como teríamos conseguido compartilhar os resultados das nossas pesquisas 

em dissertações, artigos científicos, capítulos de livros e lives incríveis que discutiram e buscaram 



caminhos, como nunca, para uma sociedade mais justa, menos preconceituosa e racista? Como, 

como, como...? 

 

Essas interrogações, claro, como já afirmamos, não nos impede de olhar para o ano quase findo e 

pedir o seu fim definitivo, torcendo muito para que a miragem da vacinação se viabilize logo, 

nem que seja por algum milagre que hoje está difícil vislumbrar. Não nos impedem de seguir 

pedindo muito o fim deste 2020, que nos fez prantear com pessoas queridas, familiares, e/ou gente 

desconhecida, as duras perdas que acompanhamos de perto ou pelas múltiplas telas desta 

sociedade midiatizada. Continuar a pedir o fim total destes 365 dias, desejando que a Ciência, 

felizmente redescoberta e valorizada por boa parte da população, continue sendo percebida pela 

grandeza de seus acertos e feitos, sem deixar de ser crítica dos erros que comete e/ou acoberta.  

 

Enfim, sempre haverá muito a dizer de cada ano. Muito a discutir, debater. Mas, exaustos de andar 

“à contrapelo” da história dizemos adeus a 2020, confiando que a camaradagem implícita a quem 

habita o território da vida que respeita a vida, vai, novamente, nos reabastecer. Potentes, faremos 

tudo para continuar realizando na vereda que escolhemos existir. Esse é nosso desejo, é o que 

“profetizamos” para todos e todas que habitam a Comunicação. Adeus, portanto, 2020. Você há 

de passar. Que se achegue de forma amiga, leve e generosa este próximo 2021. E assim seguimos, 

repetindo um chavão (nos perdoem) que sempre é cantarolado no dia 31de dezembro e que neste 

2020 ganha uma força especial: “adeus, ano velho; feliz ano novo...” 
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