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I N T R O D U Ç Ã O

Quando parece que o mundo vai acabar, eu me tranco no banhei-
ro. Observo meu reflexo em um espelho de três portas que tem aqui 
desde antes de eu nascer, abrindo-as no ângulo certo para que se-
jam três de mim me encarando. Começo prestando atenção nos meus 
olhos, semiabertos, que me olham de volta como se implorassem por 
descanso. As olheiras embaixo deles mais coloridas que o resto da 
minha pele. Sinto minhas costelas tremerem enquanto meus braços 
comprimem o meu tronco.

Minha boca. Eu forço um sorriso, levantando o lado direito do lá-
bio. É assim que eu sorrio quando está tudo bem? Eu falo comigo 
mesmo em pensamento: “Vai ficar tudo certo”. “A gente já esteve aqui 
antes”. Nunca sei se estou falando na primeira pessoa do singular ou 
plural. Eu tento sorrir de novo.

Arrumo meu cabelo. Passo as mãos pelos fios castanhos e os forço 
para trás, o que só os deixa mais bagunçados. Repito até ficar satisfei-
to. De novo, e de novo. Nos piores dias, eu faço isso até minha cabeça 
doer, e os fios arrancados criarem nós pelos meus dedos.

A primeira vez que passei química neles foi na segunda semana de 
faculdade. Duas mechas, que, depois de claras, ficaram azuis. Dias de-
pois, foram mais três e, até o fim do mês, toda a parte de cima. A 
manchas coloridas no box do banheiro continuam lá. Também troquei 



a lâmpada do meu quarto por uma azul, e escrevia qualquer pensamen-
to que tinha com canetas fluorescentes nas paredes. Morava rodeado 
pelos meus devaneios, que brilhavam na luz fria que jogava sobre eles. 
Cabelo azul. Luz azul. Quarto azul. Naqueles dias tudo era azul.

Onze meses depois, rosa. Forte e vibrante. Gostei de ser rosa. Meus 
fios berravam como um grito alto e comportado de um guri de de-
zenove anos que tinha acabado de sair do armário. Uma liberdade 
modesta, mas ansiada. Troquei novamente as luzes do quarto, subs-
tituindo a lâmpada azul por luzes de natal do mesmo tom da minha 
cabeça. Tudo parecia mais vivo, mesmo que eu ainda não me sentisse 
assim. O rosa foi como uma terapia de choque, tentando me trazer de 
volta. Como um osso que dói depois de ter ficado muito tempo enges-
sado, lentamente, eu me sentia melhorando.

Branco foi o mais difícil. Quatro ou mais sessões caseiras de des-
coloração. Muito óleo de coco. Muitas feridas na cabeça. Muito cabelo 
que caía depois de cada banho. Alternei entre branco e rosa como 
se fossem duas personalidades diferentes. Naquela época, alguém me 
disse que eu brilhava. Me vestia com mais cores. Saía mais. Me lem-
bro desses dias hoje como se fosse uma criança aprendendo a andar. 
As raízes castanhas que nasciam contrastavam com os fios claros 
como se denunciassem um recomeço.



O cabelo natural voltou no último ano de curso. “Modelo original da 
fábrica”, como diz o meu pai. Penteio eles para trás, com tanta força que 
chega a doer. A cada passada de mãos puxo mais. Passo as unhas pelo 
couro cabeludo. Solto. Continua uma bagunça. Repito até minhas mãos 
doerem. Até meus olhos doerem. Até minha cabeça arder mais do que 
com os produtos químicos que eu passava. Paro. Olho meus três refle-
xos. Olho nos meus olhos. Nas minhas olheiras. No meu sorriso falso. 
No meu cabelo de quatro cores. Falo comigo em pensamento. Passo as 
mãos pelos cabelos. Repito. E então penso que preciso sair dali. Quando 
parece que o mundo vai acabar, eu me tranco no banheiro.
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C A S T A N H O



Era dia 14 de janeiro de 2015 e eu segurava meu celular com força, 
arrastando o dedo para baixo. A cada atualização de página o batimento 
acelerado do meu coração pulsava mais nos meus ouvidos. Foi um pouco 
depois das quatro da tarde que apareceu. Lista geral. Clique. Seleção por 
curso. Clique. Desce. Desce. Desce. Jornalismo. Achei. Clique. Desce. Tá ali. 
Passei. Passei. Passei.

Notificação de mensagem. Parabéns! Veteranos. BEM VINDO AO CUR-
SO. Veterano 1 te adicionou no grupo CALOUROS 2015.2. Veterano 2 pos-
tou no grupo. Precisamos nos apresentar. Já. Agora. Vai. O que eu falo? 
Eles querem saber quem eu sou. Eu sei lá quem eu sou. Quem eu quero 
que eles achem que eu sou? O que eu escrevo? Eu falo isso? Melhor não. 
Escreve assim. Isso. Melhor. Vai, posta. Rápido. Não, pera, checa a ortogra-
fia antes. É um curso de jornalismo, afinal. Isso, tá ok. Ótimo, agora posta. 
Postei. Nada. Nada. Nada. Curtiram. Isso. Ok. Comentaram. Ufa, gostaram. 
Perfeito, tem mais gente curtindo. Passei.

Começar a faculdade foi que nem ser atingido por uma onda. Era mui-
ta coisa o tempo todo. Quarenta ou mais novas pessoas para conhecer, 
para reconhecer, para guardar na cabeça. Quarenta ou mais vezes que eu 
me apresentei. Cada vez tentando lembrar exatamente de como tinha dito 
antes, para não perder a coerência e me confundir. Nome? Pedro. Idade? 
Dezoito. De onde? Daqui mesmo. Por que jornalismo? Ah, eu gosto de es-
crever. O que espera desse curso? Ahn… E dessa aula? Ah, eu não… Já teve 
com esse professor? Quem?

Era muito, mas parecia tranquilo. Especialmen-
te quando outros tantos tinham que fazer a mesma 
coisa. Dizem que na faculdade você encontra as pes-
soas iguais a você. As pessoas no seu formato, onde 
você se encaixa. Eu senti isso naqueles primeiros 
meses. Eu me sentia bem demais com aquelas pes-
soas. Fosse na mesa do bar, onde todos falavam por 
cima uns dos outros, tentando resumir suas vidas 
entre as garrafas de cerveja, ou no corredor, onde 
todos se espremiam sentados antes das aulas. As 
coisas funcionavam no nosso mundo universitário, 
e passávamos tempo demais tentando nos conhecer 
para ouvir o barulho que vinha de fora.





Naquelas primeiras semanas não tivemos restaurante universitário, 
nem biblioteca. Estavam os dois em greve. Minha primeira refeição no RU 
foi pela quinta ou sexta semana de aula. Frango empanado com arroz e 
suco. Primeiro livro que eu peguei na Biblioteca Universitária foi para uma 
aula teórica com nome complicado. Quinta e sexta eram os HHs (“happy 
hours”, festas promovidas por instituições estudantis, dentro do campus 
da universidade). Quando muitos e muitos alunos se reuniam para dançar, 
conversar e beber cerveja na promoção (cerveja barata que ajudava com 
os custos de vários movimentos estudantis). Era tanta gente que escorria 
pela área externa da faculdade, como uma manifestação de liberdade de 
inúmeros jovens que berravam para encontrar quem os ouvisse.

A vida universitária me engoliu e me mastigou. As pessoas gostavam 
de mim. Elogiaram minhas roupas, então eu comecei a pensar muito mais 
no que vestir. Elogiaram meu cabelo, então comecei a pentear tanto que 
ele caía. Elogiaram minhas histórias, e então eu nunca mais calei a boca. 
Gostava daquelas pessoas, então queria demais agradá-las o tempo todo. E 
elas gostavam de mim. Ou de quem eu mostrava para elas.

Não consigo dizer quando foi, mas entre aquelas quarenta apresenta-
ções, aulas, bares, conversas e resumos, eu comecei a me perder. Nome? 
Pedro. Idade? Dezoito. Por que jornalismo? Não sei. Como foi a aula? Não 
sei. Eu comecei a sentir medo. Por que medo? Não sei. Pintei o cabelo. Por 
quê? Porque eu gosto. Porque eu quis. Porque eu saí do colégio e posso ser 
quem eu quiser e esse sou eu. Era?

* * *

Bruna entrou na UFSC um semestre antes de mim, e trocamos figuri-
nhas sobre a universidade que tivemos comparada à que temos, quando 
nos encontramos para conversar, no final de setembro. Assim como eu, ela 
não percebeu o significado das pequenas coisas que sumiam, fosse o suco 
do RU ou os HHs. “Hoje a gente analisa e percebe, mas na época ninguém 
dizia que isso podia ser um projeto de desconstrução da Universidade”, 
observa. Ela acha o clima de hoje diferente. “Talvez seja só nostalgia pela 
época de caloura”, fala entre uma risada abafada, “talvez seja sexto sentido 
meu, mas a UFSC está mais melancólica”. Eu concordo.

A universidade em que entramos era outra. E a UFSC que ela teve tam-
bém foi diferente da minha. Morando sozinha desde o segundo semestre, 
Bruna me conta que a liberdade de estar longe dos pais era algo ansiado. 
Mesmo mantendo contato frequente com eles, ela gosta de estar sozinha, 
embora não deixe de sentir uma leve tristeza nas tardes de domingo. Ca-
loura de Relações Internacionais (R.I.) em 2015, ela acompanhou a trans-
formação de seu curso para um mais diverso e menos elitista, como me 



conta. O curso, que possui um Centro Acadêmico muito presente, foi se 
adaptando conforme alunos com outras realidades chegavam.

Foi no vão de entrada do Centro Sócio-Econômico (prédio onde ficam os 
cursos de Economia, Relações Internacionais, Serviço Social, Ciências Con-
tábeis e Administração), que Bruna viveu o momento divisor de sua gra-
duação. Em outubro de 2016, alunos colegiais do Paraná ocuparam os seus 
colégios contra a PEC 55/241. A “PEC do fim do mundo”, previa um teto de 
gastos pelos próximos 20 anos, podendo afetar especialmente as áreas de 
Saúde e Educação. Logo, os universitários entraram junto com os secunda-
ristas, e diversas instituições de ensino foram ocupadas. Entre elas, a UFSC.

De todas as ocupações daquele período (inclusive a do Centro de 
Comunicação e Expressão, da qual eu participei em pequena escala), a 
do CSE era uma das mais faladas na universidade. Os alunos do Centro, 
em sua maioria dos cursos de Relações Internacionais e Serviço Social, 
ocuparam o prédio por 20 dias, mesmo que as aulas não estivessem pa-
ralisadas. Diferente do meu centro, que teve suas atividades acadêmi-
cas canceladas, os alunos do CSE conviviam diariamente com membros 
do corpo docente e estudantil que eram contra a presença deles ali.

Bruna, que se diz ansiosa desde o ensino médio, conta que sua vida na 
faculdade pode ser explicada melhor como “uma ansiedade constante” do 
que crises específicas, e ressalta especialmente os 20 dias que passou na ocu-
pação como um período sensível. “Claro, existem questões acadêmicas, mas 
também é uma grande ansiedade causada pelo que estamos vivendo como 
cidadãos.” Ela relembra sobre sentir, na ocupação, que estava vivendo em 
um modelo de sociedade novo, construído pelos estudantes. Cada um tinha 
sua responsabilidade, e além de pautas nacionais, eles precisavam lidar com 
questões básicas, como o que iriam comer e como manter o espaço limpo. 
“Foi um momento muito grande como exemplo de resistência, mas a gente 
também sentia medo. Existia uma hostilidade sempre presente”. Fotos de 
Bruna e de seus colegas começaram a surgir em grupos de WhatsApp e ela 
precisou bloquear as redes sociais. “Foram 20 dias com medo”.

A PEC foi aprovada no final daquele ano. Depois da ocupação, quando re-
tomaram as aulas, ela diz que o semestre foi perdido. “Era uma ferida aberta. 
A gente construiu um movimento e perdeu, todo mundo estava desiludido. 
Foi aí que eu comecei a sentir medo, pelo futuro da educação e do país”. A 
decepção com a política naquele momento deixou todos desanimados, sem 
esperança, e “esgotados psicologicamente”, como ela lembra.

Muitas vezes, quando se entra no movimento estudantil, você assume 
uma vida dupla. Parte de você é aluno ou aluna, universitário, que precisa 
terminar os trabalhos, estudar para as provas, preencher os dados no fó-
rum da graduação. Outra parte de você é militante, precisa ler, se informar, 
estar atualizado. Precisa escrever notas de resposta e repúdio. Precisa rece-



ber alunos novos, orientar, estar lá. É praticamente impossível. Isso me es-
gotou, me deixou paranoico e irritado, até o ponto de que eu não conseguia 
mais fazer bem nenhum. Porque também, ser de movimento estudantil 
requer paciência, calma e cuidado para explicar, ajudar, organizar. Não é 
para qualquer um. E muitas vezes, é fácil se perder. 

Bruna comenta sobre como é cansativo caminhar a linha entre a vida aca-
dêmica e a vida real, como discutir precisando adaptar o discurso para o meio 
em que você está, e a pressão constante para se acertar nas duas vidas. “A 
nossa militância é limitada pelo nosso pensamento acadêmico e vice-versa”. 

Mas, quando bem feito, quando nós conseguimos, ou nossos colegas con-
seguem, esse esforço extra é o que transforma a experiência universitária para 
muita gente.

Quando entrei no jornalismo, vi imediatamente minhas colegas de sala 
serem recebidas pelo movimento “Jornalismo Sem Machismo”, um gru-
po de alunas que oferecia um espaço seguro para elas mesmas. Mesmo a 
minha realidade não sendo o foco desse grupo, apenas a existência dele já 
fornecia a sensação de estar num curso mais seguro. Bruna conta sobre a 
Roda das Minas, uma organização parecida formada pelas alunas de Re-
lações Internacionais. A existência de grupos como esse, ela diz, auxiliam 
para que muitas pessoas se conscientizem e mudem de opinião sobre as-
suntos dos quais não eram bem informados antes.

* * *

Foi assim para Cinthia, aluna da sétima fase de direito. Ela não con-
segue se lembrar de muitas coisas do seu ano de caloura, quando senta 
para conversar comigo na grama perto da Biblioteca Universitária. Já na 
universidade em 2016, ela lembra de ter participado de protestos contra a 
PEC 241, mas compartilha o sentimento de Bruna, quando conta que viu o 
movimento crescer e diminuir com o fim das ocupações.

Cinthia entrou na UFSC um mês depois de ter saído de um relaciona-
mento abusivo de dois anos. Estudiosa, ela diz que sentia uma necessidade 
de sempre ir bem nas provas, algo que começou quando era criança, e 
tirou 1,0 em uma avaliação do colégio. “Aquilo foi tão pesado que eu escre-
via nas folhas ‘Cinthia Burra, Cinthia Burra’”. A pressão fazia com que ela 
estudasse até a exaustão, às vezes sem nem saber se estava mesmo apren-
dendo ou apenas repetindo um texto.

Na UFSC, entrou em contato com pessoas de realidades diferentes da 
sua. Entendeu que existiam outros com necessidades que ela não imagina-
va, como questões de permanência e moradia estudantil, e diz muitas vezes 
se indignar com a ausência de manifestações em seu curso a favor desses 
alunos. “Não é acolhedor”, afirma. Em momentos de crise política, como 



o que vivemos agora, ela diz que 
olha ao redor e pensa “Como não 
tá todo mundo apavorado?” “A 
gente se vê muito sozinho, como 
estudante. A UFSC passando por 
isso (os cortes), parece que vai 
acabar e a sociedade não apoia. Os 
comentários que eu leio em redes 
sociais sempre chamam a gente 
de vagabundo, de preguiçoso, e 
daí tu não se sente nem acolhido 
dentro do curso. Me deixa muito 
triste, e com raiva.”

Foi também aqui que ela entrou 
em contato com um grupo de me-
ninas que a fizeram se reconhecer 
como feminista, e perceber a nature-
za do relacionamento em que estava. 
Segundo ela, essa foi o principal im-
pacto da universidade em sua vida, 
já que agora estuda para ser delega-
da em uma Delegacia da Mulher. 

Mas por enquanto, Cinthia treina 
para não deixar sua ansiedade afetar 



sua vida, tentando estudar com mais calma e aos poucos. “Eu quero fazer con-
curso, então preciso lidar com a minha ansiedade agora”, planeja. “Era foda, era 
muito, muito foda. Chega perto do período de provas e eu não tenho vida. Tudo 
que eu faço é ficar sentada estudando, às vezes nem rendendo”, desabafa. Ela 
conta sobre quando viu um colega que estava tendo uma crise de ansiedade na 
aula. Ao perceber o que estava acontecendo, Cinthia o tirou de sala e o ajudou a 
se acalmar. A saúde mental não é algo debatido dentro de seu curso, ela diz, seja 
pelos alunos ou professores.

* * *

Natália entrou em 2015 no curso de Ciências Biológicas. Hoje com 22 
anos, ela sabia que queria estudar na área desde que estava no colégio, 
mas só decidiu o curso durante uma visita ao Campus, quando conheceu 
o laboratório onde hoje trabalha. Nunca se arrependeu ou duvidou de sua 
escolha, mesmo em momentos que sentiu seu curso sendo desvalorizado. 
“Você quer ser professor, aí falam que ninguém valoriza isso. Você quer 
trabalhar com meio-ambiente, aí lembra que ninguém liga pra isso nesse 
país”, ela fala, com tanta energia que eu tenho dificuldade de acompanhar.

Os prospectos negativos do curso pareciam não a afetar, e ela chega a, 
mais de uma vez em nossa conversa, se considerar otimista. Mesmo no 
período atual, ela tenta se manter firme, “são momentos de ‘vamos persis-
tir’”, explica. O laboratório onde trabalha é um ambiente hostil, segundo 
ela. Desmoralizante. “São professores frustrados com a falta de financia-
mento, alunos frustrados com a cobrança, especialmente na pós-gradua-
ção, onde eles trabalham exaustivamente”. Natália faz terapia há dois anos, 
pois sempre achou importante se prevenir de quaisquer males que o am-
biente pudesse causar.

E adiantou. Por um tempo. “Isso mudou agora, que eu tô numa situa-
ção de que eu estou com depressão”, conta, transformando o tom da nossa 
conversa em questão de instantes. “Foi algo que eu não percebi acontecer, 
mesmo fazendo terapia, foi inevitável”. 

No começo desse ano, ela se sentia bem. “Eu tava me sentindo feliz, bo-
nita, independente, tocando a minha vida”. Ganhou um prêmio por causa 
de sua pesquisa, viajou, saía com os amigos. E então, algo mudou. “Eu não 
sei em que ponto aconteceu. Eu comecei a me sentir sozinha, mesmo com 
várias pessoas ao meu redor”.

Em julho, precisou fazer um relatório sobre sua iniciação científica. 
Algo que já havia feito duas vezes, mas não conseguiu. “Eu olhava para a 
tela do computador e não conseguia fazer nada. Desligava e ia deitar”. Ao 
falar com a psicóloga, foi encaminhada para um psiquiatra. “É uma coisa 
muito nova, eu não sei lidar com isso ainda. Eu sei que existem pessoas 



que convivem com depressão, mas eu ainda não me imagino. Estou em 
negação, não consigo ainda aceitar que não sou mais a Natália feliz e ener-
gética. Se eu penso nisso eu entro em parafuso”, relata.

Natália começou a aparecer menos no laboratório, até ficar dois meses 
sem ir. Recebeu uma reclamação que havia deixado criar fungo no gel de 
um experimento. “Ninguém pergunta por que eu não apareci. Se eu deixei 
pegar fungo no experimento não é porque eu tô com preguiça, é porque 
tem alguma coisa errada comigo”.

A mãe de Natália, que não sabe o que está acontecendo, mora em Join-
ville, com o irmão e a cunhada. Eles oferecem suporte emocional, quando 
podem, mas estão longe. Aqui, ela tem as amigas e o ex-namorado, que 
se manteve presente após o fim do relacionamento, e continua sendo seu 
maior confidente.

“Acho que você sabe como é”, comenta, “eu só quero ficar na cama e 
dormir”. Eu concordo, quando ela fala que mesmo as pessoas querendo 
ajudar, nem sempre adianta. “É claro que eu sei que se eu levantar e pegar 
sol ia ser bom, mas eu não consigo fazer nada, então não adianta me falar”. 
“É frustrante. Um sentimento de solidão, onde as pessoas querem te aju-
dar, mas não sabem como. E eu não sei como também”.

Com a solidão veio também a insegurança. “As pessoas dizem que te 
amam, mas eu não consigo acreditar. Eu tô num estado mental que sabe… 
não vai”, desabafa. 

Natália continua falando com rapidez e energia por toda a nossa con-
versa, até certo ponto em que seu tom de voz chega a contrastar com as 
informações que compartilha. Ela fala até ficar sem ar, e então continua 
falando. Quando comento isso, ela para e suspira, talvez pela primeira vez 
desde que me encontrou ali: “É exatamente isso. Uma sensação de não ter 
ar. É desesperador. Você só quer ir embora. Não consegue fazer nada”.

Quando eu comecei a me sentir mal, durante meu primeiro semestre, 
sentia que minha vida havia virado somente uma simulação. Nada era real. 
Comento isso com ela, que me responde com um sorriso de identificação. 
“Comigo a sensação é nos olhos. Os olhos ficam pesados, e parece que eu 
não vejo as coisas como elas são. É como se a vida tivesse acontecendo. E 
eu to só aqui”.





“...parece que eu não vejo as coisas como são.

É como se a vida tivesse acontecendo.

E eu to só aqui.”
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Eu a conheci quando tinha 13 anos, e ela foi embora quando eu tinha quinze.
Mudou de colégio, junto com mais um terço dos alunos que estavam preocupa-

dos com o vestibular. Eu fiquei. Mesmo colégio, mesmos amigos, mesma vida. Na-
quela época o tempo parecia passar em câmera lenta, mas ainda acelerado demais 
para eu sentir a ausência de todos que iam e viam. Ela veio, e logo foi.

Nós nos vimos poucas vezes entre a sua mudança e a minha formatura. Em 
comemorações de fim de ano e aniversário de amigos em comum. “Oi.”, “Oi.”. 
Me formei, prestei vestibular, passei. Fiz 18 anos. Comecei a sair. Comecei a 
beber. Comecei a mudar a cor do cabelo. Ia pra universidade, ia pra casa. Pen-
sava nas roupas que ia usar. Penteava o cabelo com força. Fazia os trabalhos. 
Às vezes, sentia medo. Às vezes me sentia um impostor. Falso. “Essas pessoas 
sabem que você está fingindo?” Comecei a pensar. Fingindo o quê? Não sei. 
Tudo parecia falso, tudo parecia forçado. O medo batia com mais força. Eu ia 
pra aula, ele continuava. Eu saía, ele continuava. Eu bebia.

Ela apareceu um dia enquanto eu esperava o ônibus. Eu segurava nas mi-
nhas mãos o atestado de matrícula, ela segurava na dela o atestado de tran-
camento do curso. Falava animada que ia fazer vestibular de novo, para um 
curso que ia gostar. Falou que eu tinha mudado, mas que era bom. Disse que 
não me imaginava ali, fazendo o curso que eu fazia, sendo do jeito que eu 
estava sendo. Falei que senti o mesmo com ela. Não falei que me sentia falso, 
mas queria ter dito. Acho que ela entenderia, acho que também sentia aquilo.

Continuamos nos encontrando. Nessa festa ali. Naquela dali. Conversar 
com ela era algo novo, bom. Alguém que entendia o que eu dizia, mas não 
alguém próxima o suficiente para eu ter medo de preocupar. Trocávamos 
mensagens. Falávamos sobre o colégio, e a vida esquisita depois dele, e como 
tentávamos nos acostumar. Ela me falava de todas as pessoas que conhecia e 
de quem estava se cansando. Eu falava de como temia que se cansassem de 
mim. Ela fez vestibular, passou. No meu curso, eu virei veterano.

Uma noite ela mandou mensagem e eu não respondi. Só vi no dia seguinte: 
um sábado onde o medo tinha ficado mais forte que o normal. Havia voltado 
para a casa depois de encontrar um amigo, e só queria deitar na minha cama 
e me afundar. Naqueles dias eu tinha adquirido o hábito de pegar no sono ilu-
minado pela luz azul quando me sentia mal. A luz era fraca, e várias vezes eu 
acordava sem saber se era dia ou noite. Vi a mensagem dela pouco depois das 
duas da manhã, me chamando para sair algum dia. Disse que sim, com poucas 
palavras, e não esperei para ver se ela respondia.

Se você está tendo pensamentos suicidas, ou sente que necessi-
ta de apoio emocional, saiba que não está sozinho. Entre em conta-
to com o Centro de Valorização da Vida pelo número 188 ou pelo site 
cvv.org.br para um atendimento gratuito e sigiloso, 24 horas por dia.



Meu celular tocou cedo demais para um 
domingo. As palavras que saíram dele entra-
ram pelos meus ouvidos e torceram meu cor-
po por dentro. “A Catharina se matou ontem”. 
Quê? Aquilo não fazia sentido. Como assim? 
Claro que fazia. Eu nunca tinha percebido. 
Como eu nunca tinha percebido? Por que eu 
nunca tinha percebido? 

Não quis saber como, embora tenha desco-
berto depois. Não quis saber por qual motivo, 
embora tenham me dito. Não quis saber que 
horas, embora tenham falado que foi por volta 
das duas da manhã. Não queria ir no velório, 
mas fui. Não queria olhar para ela, mas olhei. 
Queria chorar, mas quase não consegui. Sen-
tia raiva demais para conseguir, e medo de-
mais de que se conseguisse não ia parar.

Três dias depois, quando o acontecimento 
deixou de ser uma notícia, e já eram outros 
nomes diagramados nos obituários do jornal, 
eu senti toda a raiva e confusão escorrerem 
pelo meu rosto, en-
quanto observava os 
escritos fluorescen-
tes do meu quarto 
azul. Chorei até pe-
gar no sono, e não 
mais depois disso. 
Não consegui fazer 
quase nada mais de-
pois disso. Senti na-
quele momento, que 
qualquer que fosse a 
corrente que ainda 
me prendia a norma-
lidade tinha se rom-
pido, mas não sabia 
mais o que fazer para consertar.

Eu a conheci quando tinha 13 anos, e ela foi embora quando eu tinha dezoito.



* * *

Renata1 começou a 
ter crises na segunda 
fase do curso. “Eu co-
mecei a pirar. Perder o 
sono antes de prova”, 
conta enquanto acende 
seu cigarro entre os de-
dos trêmulos. “Pânico e 
ansiedade, do jeito que 
eu tenho na faculdade, 
eu nunca tive na vida. 
De não conseguir res-
pirar”. A carga horária, 
e de textos, do curso 
começou a virar uma 
preocupação excedente 
para ela, que começou 
a se comparar com os 
colegas que não en-
contravam dificuldade. 

“Quando a gente não dá conta, a gente pensa que não pode dizer, porque vão 
responder ‘Ah, mas o Fulano deu conta, e ele também tem coisa pra fazer”.

“Eu não sei se eu sou irresponsável ou se não consigo. A linha entre 
um e outro, eu não sei mais”. Ela argumenta que ainda se considera com 
sorte por estar em um curso onde os professores têm mais sensibilidade 
com as questões de saúde mental, mas se sente mal mesmo assim. “Eu 
me sinto idiota e me prejudico, porque eu acho que já gastei todas as 
fichas de compreensão deles”.

Renata começou a se consultar com um psicólogo e um psiquiatra. Diferen-
tes prescrições para diferentes remédios, todos que traziam a esperança de uma 
ajuda. “Eu implorava para minha psiquiatra, eu dizia ‘Eu só quero conseguir 
estudar, por favor, eu só quero estudar’”, recorda. As diversas tentativas em en-
contrar o remédio certo nunca adiantaram, e esse ano, Renata foi informada por 
um médico de que eles ainda podem ter piorado a sua situação. “Me falaram, 
você nunca deveria ter colocado isso na boca. E como eu explico isso para um 
professor? Que aquela matéria que eu rodei foi por erro médico?”.

Ela já deve estar no segundo ou terceiro cigarro, desde que começamos a 
conversar. A fumaça que sai dele se espalha rapidamente no vento frio que 

1 A pedido da entrevistada, seu nome verdadeiro e curso foram ocultados.



cobre Florianópolis naquele fim de tarde de julho. “Tu quer saber qual foi o 
pico?”, pergunta, mantendo contato visual comigo, “o pico foi em maio de 
2017, quando eu vinha para a aula e me sentia um fantasma”. “Eu parei de 
vir nas aulas, não conseguia mais, porque eu tentei me matar. E sobrevivi 
por pouco, foi por um acidente…”. Ela fica quieta, como se estivesse em outro 
lugar, antes de retomar: “Eu realmente não sei como sobrevivi”.

Depois, ela me conta que veio para aula como se nada tivesse acontecido, 
sentava no fundo e observava os professores. “Eu comecei a pensar que era 
um fantasma, que ninguém tava me vendo, mesmo que eu tivesse falado 
com outras pessoas. Senti que minha vida era ou uma simulação, ou algo 
que meu cérebro alucinou enquanto eu estava morrendo”.

Quando conversamos, Renata estava começando a ir para UFSC nova-
mente após alguns meses. Ainda fazendo tratamento, ela assegura que con-
segue administrar sua vida pessoal. Mas a graduação ainda é algo que ela 
não consegue encarar. “Agora eu tô aqui, sem nada para fazer, mas aqui. 
Antes eu não estava conseguindo entrar na UFSC”, reforça, observando o 
prédio do CCE enquanto fala comigo, “É foda, tu amar tanto um lugar, mas 
quando tu pisa nele tu se sente mal”.

Depois do resultado das eleições de 2018, Renata ficou desiludida com a 
possibilidade de fazer um mestrado logo após a graduação. Com medo pelo 
corte de bolsas, ela comenta que ligou para uma amiga após o resultado e 
chorou. As duas só choraram. Na aula, os professores conversaram com os 
alunos, dizendo-lhes para não perder a esperança: “Eu não tenho nem pa-
lavras para descrever esse momento. A gente ter que discutir em aula que 
não pode perder a esperança porque um cara ganhou uma eleição… é porque 
todo mundo sabia que ia se foder do jeito que tá se fodendo”.

Mas as eleições de 2018 não foram o primeiro acontecimento que levaram 
Renata a repensar sua posição e suas ações na UFSC. No dia 14/09/2017, o 
então reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Can-
cellier, foi preso. A Operação Ouvidos Moucos, da Polícia Federal, prendeu 
Cancellier e outros professores e funcionários da UFSC. Eles eram acusados 
de desviar recursos de um programa de ensino à distância, num valor que, 
segundo a reportagem da mídia, totalizava R$ 80 milhões.

No dia da prisão de Cancellier todos os alunos receberam a notícia sob 
a manchete de “O reitor roubou oitenta milhões”. A Universidade recebeu 
atenção nacional, e mesmo assim, poucas coisas eram explicadas para os 
estudantes, que se informavam principalmente pela mídia tradicional. Can-
cellier, depois de solto, foi proibido de entrar no campus, lugar que frequen-
tou a vida toda.

No dia 02 de outubro daquele ano, menos de um mês após a sua prisão, 
Luiz Carlos Cancellier se suicidou. Somente um jornal da grande mídia pu-
blicou um “Erramos” sobre a falsa acusação – a Folha de S. Paulo, 23 dias 



após a prisão, quando Cancellier já estava morto. No primeiro semestre des-
te ano, documentos liberados provaram a inocência do reitor, e a comprova-
ção de que qualquer valor que houvesse sido desviado era muito inferior ao 
noticiado. Cancellier foi velado na reitoria da UFSC.

Após a sua morte, a sensação na comunidade 
universitária era de culpa. Culpa por não ter se 
manifestado em grande escala, ou ter demons-
trado apoio ao reitor quando ele precisou. Para 
muitos alunos, a falta de manifestação ocorreu 
devido à incerteza nas informações que eram re-
cebidas. A UFSC se tornou o centro de um caos 
midiático onde nada era explícito. Muitos alunos 
não sabiam quem apoiar ou em quem acreditar. 
Renata carrega essa culpa até hoje, como me con-
fessa: “Isso me deixa ferrada da cabeça. Ele era o 
líder da nossa instituição, e quando a gente devia 
ter se unido e demonstrado apoio, isso não acon-
teceu. Os estudantes falharam com ele. Quer falar 
de saúde mental? Começa falando pelo reitor, que 
literalmente se matou, quando a carreira dele aca-
bou. E ele não teve o suporte dos alunos”. Outra 
causa de culpa em Renata, e tanto outros, é que 
Cancellier representava, para muitos, politica de oposição. Ele não era o can-
didato que muitos alunos do movimento estudantil queriam na reitoria. “Eu 
nem sabia a história do cara, eu só sabia que ele era oposição, e por isso eu 
não fiz nada. Eu não protestei contra a prisão arbitrária dele”. Ela chora, pela 
primeira vez na entrevista. 

“Todo mundo que estuda na UFSC tem um amor gigante pela instituição. 
Uma fidelidade muito grande, é difícil de explicar. E a gente ter falhado desse 
jeito. O que a gente fez foi feio”, ela coloca tanta ênfase na última palavra que 
a mesma soa pior que qualquer xingamento. “Mas ao mesmo tempo, a gente 
não tava recebendo as informações corretas. Só se a gente desse um passo pra 
trás e percebesse que tinha algo errado, que o valor era muito grande, mas 
não”. Ela já deve estar no quarto cigarro, quando chega nessa parte. “E agora 
tá aí, todo mundo com sangue na mão”.

* * *

Maria Luiza prestou o vestibular algumas vezes, como teste, antes 
de tentar de verdade. Formada em um curso técnico no Instituto Fe-
deral de Santa Catarina, ela pensou que seu perfil a levaria a estudar 
alguma engenharia, até decidir fazer Medicina. “Por mais que eu fu-



gisse ou tentass e ir pra outras coisas, sempre surgia Medicina”. Com 
20 anos, ela começou a faculdade neste semestre.

“Eu não achava que ia ser fácil, não romantizei nenhuma dessas 
coisas. Eu achava que seria um inferno, e tá sendo”, descreve, quan-
do pergunto sobre a carga horária e o ritmo do curso. “O conjunto 
do curso é difícil, não somente a carga horária, mas tudo que você 
precisa saber e precisa pensar”. Ela me conta que tenta cuidar de si, 
para não se deixar perder na rotina, mas admite que isso tem sido 
conflituoso: “Existe um pensamento, de que você precisa estudar o 
tempo todo, estar o tempo todo em função disso, e é difícil para co-
locar um freio e cuidar de você e da sua saúde mental”. Já com um 
histórico de problemas de saúde mental, Maria Luiza se esforça para 
conseguir separar as coisas e evitar a cobrança excessiva que sente 
no meio acadêmico.

Em agosto de 2019, foi divulgado que a verba da UFSC não seria 
suficiente para completar o ano letivo, devido aos cortes da educação 
anunciados pelo governo no primeiro semestre. Em reação, a maio-
ria dos movimentos estudantis ligados aos cursos da Universidade se 
mobilizaram, organizando assembleias com seus estudantes, em bus-
ca de deliberar o que viria a seguir. Enquanto muitos cursos optaram 
pelo estado de greve, outros seguiram com suas atividades.

A assembleia do curso de medicina foi tomada por discussões. Mesmo que hou-
vesse sido marcada como um espaço para debate e votação (sobre aderir ou não à 
greve), o evento foi reestruturado após protestos de alunos que gostariam de votar 
logo no início, sem a pos-
sibilidade de diálogo. Em 
grande parte, estes eram 
os alunos contrários ao 
movimento grevista. Se-
gundo relato de alunos 
presentes, houve, por 
parte desse grupo, a ten-
tativa de desmobilizar 
a organização do movi-
mento estudantil, repre-
sentado por uma mesa 
somente de mulheres, 
sendo a presidente uma 
mulher negra.

“Houveram pes-
soas que estavam 
em oposição à mesa, 



quase todos homens e brancos. Em alguns momentos, eles se com-
portavam de maneira que nenhum outro grupo lá”, relata. Em alguns 
momentos, membros desse grupo tentaram subir no palco ou pegar o 
microfone, e que diversas vezes questionaram a autoridade da mesa, 
mesmo em momentos em que era pedido que todos ficassem calados. 
“Foi bem triste, não só pelo resultado da assembleia, mas pela situ-
ação política da Medicina”, conta Maria Luiza, que também falou no 
início da assembleia.

“Eu falei, porque acredito que o debate seja importante, até porque 
muitos alunos nem sabem o porquê da greve”. Quando pergunto sobre 
qual foi a sensação, de falar diante de pessoas de fases mais avançadas, 
sendo que uma parte não parecia disposta a ouvir, ela me dá um sorriso: 
“Eu não tenho problema com esse tipo de coisa. Se tem uma coisa que eu 



não tenho é vergonha na cara. Eu só fico triste. A educação vem sofrendo 
ataques há anos, e algumas pessoas ainda com um pensamento mesqui-
nho de querer acabar tudo rápido e ir para casa”.

Em 2016, durante o processo de impeachment da presidenta Dil-
ma Rousseff, Maria Luiza decidiu diminuir o acompanhamento de 
notícias políticas. Foi uma decisão tomada pelo seu bem-estar, e que, 
com o tratamento psicológico, ela aprendeu a difundir em outras par-
tes da sua vida. Após o resultado das eleições presidenciais de 2018, 
ela avalia que sentiu medo, especialmente pelo futuro das institui-
ções de ensino. “Quando você ouve que a universidade pode fechar, e 
você nem entrou ainda…”, recorda, dizendo que naquela época, teve o 
apoio principalmente com sua psicóloga e psiquiatra, que a lembra-
vam que ela precisava viver as coisas enquanto aconteciam, “senão, 
eu teria surtado”. “Quando você quer medicina, você pensa em longo 
prazo. Quando anunciam mudanças antes mesmo de você entrar, isso 
afeta, coloca mais pressão”.

Já há algum tempo fazendo acompanhamento psicológico e psiqui-
átrico, ela me conta que agora tem uma relação melhor com a família, 
o que permite que eles sirvam como um grupo de apoio e auxílio. 
Aos poucos, ela também encontra isso em alguns colegas de sala. No 
começo do semestre, Maria Luiza tentou se suicidar. “Mais por pro-
blemas pessoais do que motivos da faculdade”, revela. Por ter passado 
alguns dias no hospital, ela avisou alguns colegas, que, segundo ela, 
a receberam bem no retorno. Além disso, eles também sabem que ela 
pode ter crises, e que pode precisar de ajuda com os conteúdos.

Durante a nossa conversa, Maria Luiza é capaz de passar entre 
diferentes assuntos de maneira clara e rápida, mas sempre volta a 
mencionar a relação com sua psicóloga e sua psiquiatra. A partir de-
las, garante, conseguiu retornar aos poucos para o movimento estu-
dantil e participar de momentos políticos. Hoje, ela treina para ter na 
sua família, e nos novos colegas, pessoas que pode confiar e ter como 
apoio. Mesmo assim, ela ainda não acha que o curso e seu ambiente 
sejam saudáveis, e compra a briga com os colegas quando necessário. 
“Eu acho que existe uma competição velada entre os alunos. Às vezes 
eu falo que o ambiente não é saudável e as pessoas não concordam, 
mas é o que eu acho”.
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Passei os olhos pelas revistas na mesa de centro. A sala de espera con-
tinuava exatamente como eu lembrava. Era setembro de 2016. A edição 
mais recente entre as disponíveis tinha data de 2014, e eu provavelmente 
a havia folheado em uma das minhas últimas consultas. Apoiava meu pé 
esquerdo sobre o meu joelho direito, que balançava com a força com que 
tremia meu tornozelo. Tap tap tap, fazia meu calcanhar no chão.

Uma voz que ecoava da minha memória me fez levantar.
“E esse cabelo?”, ela perguntou, quando me sentei no sofá do consultó-

rio, observando o tufo rosa que preenchia minha testa. 
“É...”, falei, em minha melhor imitação de uma voz normal. “Fiz para 

comemorar minha saída”, disse acenando para a janela. O consultório da 
minha psicóloga dava para os fundos do colégio em que estudei dos três 
aos 17 anos. 

Ela riu. Nos encaramos. Eu sabia que eu deveria começar.
“Faz tempo”, disse. 
“Eu acabei esquecendo de marcar depois da formatura”, expliquei, como 

se isso justificasse o intervalo de 21 meses entre o nosso último encontro. 
“E então..?”. 
Comecei. Deixei as palavras caírem da minha boca, sem respirar, voltar 

atrás ou permitir tempo para reações. Quando parecia que eu ia engasgar, 
eu aumentava mais a velocidade. Tudo necessário para resumir quatro se-
mestres em 60 minutos de consulta. Meu corpo tremia e formigava, como 
se estivesse desnutrido sem as agonias que o paralisavam.

Por semanas, detalhei a minha sensação de que estava vivendo numa 
versão simulada da minha própria vida. E sobre como me sentia falso e es-
tranho e não queria levantar da cama. Sobre como ficava difícil de respirar 
quando eu precisava entrar em uma sala com muita gente, ou como já havia 
se tornado normal acordar num dia sem lembrar do anterior. Falei sobre 
como uma amiga tinha se suicidado, deixando permanentemente em mim 
a sensação de que não fiz nada para impedir, ao mesmo tempo em que te-
mia acabar fazendo o mesmo. Falei tanto que virei um disco quebrado de 
palavras repetidas, e esgotei tudo em mim. E quando parei de falar, pois pela 
primeira vez em muito tempo não tinha mais o que dizer, eu respirei.

Aos poucos, voltei a sentir a vida ao meu redor, algo quase tão assustador 
quanto ter ficado desligado dela. Até as coisas boas pareciam me esmagar 
com sua intensidade mundana. Havia dias em que eu não conseguia me 



vestir, e me deitava em 
cima de minhas rou-
pas, suando as mãos 
frias. Havia vezes em 
que algo me interrom-
pia, no meio da consul-
ta, e me fazia questio-
nar se o que eu estava 
sentindo era verdade 
ou só um escândalo 
para chamar atenção. 
O medo não quis ir 
embora sem lutar.

E ele ainda ganhou, 
muitas e muitas ve-
zes. Eu tremia, gritava, 
chorava até perceber 
que não conseguia fa-
zer mais nada. Em al-
guns dias, até esqueci 
que precisava ganhar, 
e passei a negociar com ele. “Se isso aqui não acontecer então eu posso apro-
veitar o dia de hoje”. Virei refém do medo que eu sentia de senti-lo. Mas, aos 
poucos, encontrei outra coisa. Algo que não soube explicar, mas que con-
seguia ser familiar e novo ao mesmo tempo. Alguém que, mesmo frágil e 
assustado, me fazia enxergar mais cores e respirar mais lentamente.

Era eu.

Foi durante o quarto semestre que eu decidi que queria ser parte da ges-
tão do CALJ, o Centro Acadêmico Livre de Jornalismo Adelmo Genro Filho. 
Pela primeira vez em anos, havia mais de uma chapa, e eu preciso admitir 
que gostei do sentimento de competição. Fizemos camisetas cor-de-rosa que 
combinavam com meu cabelo, e nos reunimos semanalmente para discutir 
as propostas que seriam levadas para a campanha.

Na segunda ou talvez terceira dessas reuniões, alguém trouxe o assunto 
de saúde mental. Não lembro se fui eu ou outro, mas isso causou uma reação 
imediata em todos os que estavam ali. O restante da reunião se transformou 
em uma roda de desabafo, misturada com propostas. Combinamos de fazer 
cartazes que seriam colados pelo departamento, além de elaborar propostas 
de ação que seriam publicadas em nossa página do Facebook.

No dia em que a publicação saiu, eu compartilhei, junto com um texto que 
escrevi narrando um pouco do que estava acontecendo comigo nos últimos 



anos. Na mesma noite 
encontrei um grupo de 
amigos e disse a eles o 
quão vulnerável aquilo 
me fez sentir. Sentados 
no chão, em um círcu-
lo, trocamos relatos e 
desabafos sobre nossas 
vidas naquele momen-
to. Já estávamos no 
ponto em que nossas 
grades de horários nos 
separavam, e pouco 

sabíamos sobre o que acontecia uns com os ou-
tros. Passamos uma garrafa de vinho de mão em 
mão enquanto discursamos e rimos, nos sentin-
do menos sozinhos.

* * *

Guilherme talvez não reconhecesse a impor-
tância de se abrir com os outros, quando estava 
preso na rotina cansativa do cursinho pré-vesti-
bular. Foram cinco anos até entrar no curso de 
Medicina, com 22 anos. No começo, ele tinha 
uma autoestima alta, algo que diz que irritava 
as demais pessoas. Era um bom aluno, com boas 
notas. O baque veio quando não passou na pri-
meira tentativa. “Eu percebi as minhas próprias 
barreiras, e que ia ser muito mais difícil do que 
eu imaginava”, recorda.

Nos dois anos seguintes, Guilherme se dedicou 
inteiramente aos estudos. Vivia a vida em quadra-
dinhos de organização, que lhe diziam o que estu-
dar das duas às três, e quais exercícios fazer até as 
quatro e meia. Estudava demais, mas não conse-

guia andar. Só corria. Roía a unha, rangia os dentes e mordia os lábios, até 
que sangrassem e criassem feridas. Em um ano, acordava às quatro e meia 
da manhã e retornava para casa às dez da noite. Morador de Santo Amaro, 
precisava passar cerca de três horas diárias no ônibus para chegar na aula. 
Não tinha tempo para se inserir em grupos de amigos, e se sentia cada vez 
mais infeliz.









* * *

Criar o hábito de discutir questões políticas 
foi um desafio enfrentado por muitos brasilei-
ros durante o mês de outubro de 2018. Com a 
aproximação do segundo turno das eleições pre-
sidenciais, movimentos sociais iniciaram uma 
movimentação para investir em uma espécie de 
campanha política alternativa a favor do candi-
dato Fernando Haddad. Isso incluiu a elaboração 
de aulas públicas, mutirões de panfletagem nas 
ruas, conversas com familiares, vizinhos etc.

No Departamento de Jornalismo, tivemos 
uma assembleia para definir nosso posiciona-
mento, pouco menos de duas semanas antes do 
voto final. O pequeno corredor que nos leva às 
salas de aula se encheu com alunos de diversas 
fases, acompanhados por grande parte do corpo 
docente do curso. Levantamos questões e ideias 
de atividades, mas mais que tudo, criamos um 
espaço seguro e de desabafo para muitos que, 
como eu, estavam assustados.

Ter tido um ambiente como esse foi fundamen-
tal para que eu não sucumbisse ao medo que tomou conta de mim após o re-
sultado da eleição. O apoio e união que vi naquelas semanas, de alunos, profes-
sores e demais, alimentou a minha esperança de que poderíamos sobreviver 
ao que viria, ou que, pelo menos, não nos deixaremos levar sem luta.

* * *

Taisi, aluna de Direito da UFSC, não teve o mesmo espaço. Na sétima fase, 
ela me conta sobre a forte divisão política dentro de seu curso, o que impediu 
um posicionamento claro e decisivo durante o período eleitoral. “A chapa que 
estava na gestão se posicionou a favor da democracia, mas nunca nada direto”.

A divisão de chapas do curso vai além do período eleitoral. Taisi me 
explica como ela é vigente durante o ano inteiro, com pessoas sendo per-
cebidas a partir do lado em que se filiam. Quando ela entrou, no segundo 
semestre de 2016, sentiu que o acolhimento pelo Centro Acadêmico (na 
época comandado pela gestão da Chapa 1), surgiu mais como uma manei-
ra de conquistar futuros votos. O espírito de competição que permeia o 
curso é um dos fatores que deixam ambiente pouco saudável, avalia.



“Tem muita competição, entre os alunos por quem é melhor, e entre as 
chapas (...) tu fica marcada por ser da Chapa 1 ou da Chapa 2, e só pelo fato 
de você ter algo suposto de ti já pesa muito”. Taisi já entrou de cabeça nisso, 
ao participar das eleições pela Chapa 2 no seu segundo ano de faculdade. 
“É muito separado, ou tu é de uma ou de outra”, e mesmo algo simples, 
como ter amigos de outra chapa, já foi encarado com estranhamento. “Eu 
sempre digo, já tô acostumada pra tudo que tá acontecendo no Brasil”, iro-
niza, “até o ambiente jurídico é assim, uma competição grande onde você 
precisa escolher lados. Então a gente já fica preparado, mesmo que em um 
ambiente onde isso não deveria ser assim”.

A rivalidade entre chapas não é o único fator que levou Taisi a procurar 
acompanhamento psicológico. Para ela, o curso naturaliza muitos compor-
tamentos que podem afetar o bem-estar dos alunos, como a pressão para 
ter um estágio, já nas primeiras fases. Não há, também, um encorajamento 
para falar de saúde mental, e ela descreve uma cultura que enxerga tais 
tópicos somente como reclamações. Também não sente acolhimento por 
parte dos professores: “existe uma hierarquia muito forte (entre professor 
e aluno)”, diz ela, que não enxerga abertura para esse tipo de conversa. Al-
guns colegas já desistiram do curso por motivos relacionados a depressão 
e ansiedade, e ela diz que já pensou em fazer o mesmo.

Na falta de espaço dentro do ambiente de aulas, Taisi encontrou acolhi-
mento nos amigos. Vinda de Urussanga, região Sul de Santa Catarina, ela 
sempre enxergou na educação superior pública uma maneira de se eman-
cipar da cidade onde sua família vive, já que não queria passar o resto da 
vida lá. Encorajada pelos pais, ela escolheu fazer Direito pelo interesse na 
área social. Com o grupo de amizade que construiu ao longo do curso, en-
controu um sistema de apoio. Todas as vezes que pensou em desistir, não 
seguiu em frente, pois ainda se enxerga na profissão, além de não querer 
desapontar a família.

Quando percebeu que o mal-estar do ambiente acadêmico estava afe-
tando sua vida pessoal, Taisi passou a se consultar com uma psicóloga. 
Na universidade, ela se integrou em projetos extracurriculares, como um 
grupo de competição de direito internacional e uma revista montada pelos 
graduandos do curso. “Eu entrei e me apaixonei pela área de pesquisa”, 
conta com um sorriso, sobre a revista que participa. Os projetos se torna-
ram outra rede de apoio, que a mantiveram interessada no curso.







( 4 )
B R A N C O



Eu lutei contra a minha ansiedade tantas vezes que, para me provocar, 
ela começou a assumir a forma de outras pessoas. Às vezes, ela se firmava 
na frente dos meus pais, quando eu era criança, e se imitava barulhos para 
parecer que eles estavam brigando. De vez em quando, ela ia para o meu 
celular, e impedia que minhas mensagens fossem enviadas, me deixando 
eternamente sem saber se a pessoa com quem eu queria me comunicar 
estava disponível. Quando eu comecei a namorar, ela imitou perfeitamente 
os trejeitos dele, me agoniando sempre que passávamos muito tempo sem 
nos falar. Eu lutei contra até ela me segurar pelas mãos e me impedir de 
desferir mais golpes.

Eu dei uma voz a ela, a voz de um adulto, grosseiro e estúpido, que 
aterrorizava a pessoa fraca onde eu me espelhava. Nós discutíamos até 
eu me prender no meu quarto, como um filho posto de castigo pelo pai 
controlador. Quando me irritava, eu era o jovem rebelde, querendo me li-
vrar das garras conservadoras da 
minha própria agonia.

Eu a tratei como inimigo, como 
um ser exterior que queria meu 
mal. Ignorei que todas as vezes 
que eu a calei, a fiz voltar gritan-
do mais alto. Mesmo quando pro-
curava ajuda, eu queria tanto me 
livrar dela que não pensava em 
admitir que ela era parte de mim. 
Não pensava que, talvez, ela fosse 
a criança assustada, em busca de 
um adulto que a acalmasse.

Parar de perceber a mim mes-
mo como uma criança indefesa 
e assustada tem sido um proces-
so complicado, e às vezes não sei 
se quero lutar contra algo ou me 
encolher no canto. Tenho dificul-
dades em transitar entre quem 
precisa e quem fornece ajuda. Ser 
honesto sobre meus medos e vul-



nerabilidades também não tem sido fácil, já que, como Guilherme, ainda 
preciso lutar não considerar isso uma fraqueza.

O bom é que, ultimamente, venho me surpreendendo. Aos poucos con-
sigo notar o meu próprio crescimento e a minha melhora em comparação 
aos últimos anos. O medo ainda está lá, de vez em quando, mas quase 
sempre encontro alguma força necessária para acalmá-lo, não lutar con-
tra. Entender minhas fragilidades como secções em mim que necessitam 
de cuidado, e não confronto e escapismo.

Essa mesma surpresa que encontrei em mim, encontrei nos estudantes 
da UFSC com quem conversei para realizar essa reportagem. Todos, em 
sua maneira, compartilharam comigo detalhes preciosos de si que, em al-
gum sentido, eu pude me identificar e pude relacionar com os demais. A 
força que testemunhei neste meu último semestre na universidade é algo 
que eu não esperava.

Em agosto, quando foram anunciados os cortes orçamentários que po-
deriam ser implementados, todos ao meu redor sentiram medo. A minha 
reação foi de negar, já que não queria admitir que algo poderia acontecer 
de fato, após ter passado toda a minha graduação ouvindo ameaças. Não 
imaginaria que a UFSC seria a primeira universidade do Brasil a organizar 
uma greve, tampouco imaginaria o grande número de alunos envolvidos.

* * *

Enquanto eu me preparo para dar adeus à instituição, converso com 
mais três alunos que acabaram de entrar. Matheus, Victória e Palloma 
fazem parte da mesma turma de Guilherme e Maria Luiza, na primeira 
fase de Medicina. Enquanto cada um relatou uma história diferente, 
os cinco, juntos, construíram para mim uma visão otimista pela nova 
geração de alunos que, certamente, terá que lutar ainda mais por seus 
direitos à educação.

Matheus falava rápido, muito rápido. E com respostas curtas, dife-
rente de qualquer outro que entrevistei. Ele também ria bastante. Pelo 
menos duas vezes entre cada frase, e mais uma no final. Algumas vezes, 
eu mal tinha tempo de terminar a pergunta antes de ele responder, e 
quando percebia, ele já havia concluído com “e é isso”.

Nascido em São Paulo, Matheus morou a vida inteira em Joinville, 
e hoje vive com as irmãs, que também são alunas da UFSC. Quan-
do passou, não sentiu nada demais. “Foi um dia qualquer, tirando a 
minha mãe gritando”, recorda, rindo. Achou o período de vestibular 
tranquilo, assim como o tem sentido o começo da faculdade. Con-
ta-me que sua maneira de estudar pode ser diferente: “Eu aprendo 
mais quando alguém fala pra mim, e às vezes só isso é o suficiente”. 



Para algumas matérias, ele diz que precisou estudar mais, como não faz 
geralmente, mas nada extraordinário.

Então pergunto se Matheus se considera ansioso, e ele solta um “sim”, 
decisivo, e completa “até te cortei na fala”. Confirma que nunca foi diag-
nosticado, por um psicólogo ou psiquiatra, mas sente que é ansioso. “Na 
faculdade melhorou, mas volta em alguns momentos”.

“O final da primeira semana que eu tava aqui, acho que por falta dos 
amigos e da família, eu senti que queria voltar. Fiquei preso num senti-
mento obscuro, sem conseguir fazer muitas coisas, mas passou”. Matheus 
não se aprofunda muito mais nisso. Na verdade, a maioria das respostas 
que ele me dá são concisas, como se sua cabeça pensasse com muita rapi-
dez em tudo que falar antes que ele abrisse a boca. Quando veio a notícia 
que a UFSC poderia fechar antes do fim do semestre, outra crise. “Foi difí-
cil”. Ele solta mais um leve riso, que nesse ponto estão quase substituindo 
suas pausas para respirar.

Nossa conversa não foi muito longa, e, mesmo assim, a velocida-
de de sua voz não impediu que tudo que ele falasse parecesse bem 
construído. Falou-me 
sobre a assembleia 
da Medicina, onde foi 
decidido que o cur-
so não entraria em 
greve. Ao invés de se 
prolongar em descre-
ver sua posição polí-
tica, ele é breve: “Se 
fosse ter greve, ou 
não fosse, eu ia achar 
um jeito de ajudar os 
outros cursos”.

A maneira com 
que Matheus cuspia 
as palavras freneti-
camente me fez en-
xergá-lo como uma 
pessoa prestes a ex-
plodir com tantas in-
formações que tinha 
na cabeça. Pergunto 
se ele já pensou em ir ao psicólogo e ele responde que sim. “Mas um 
psicólogo ou psiquiatra você precisa passar muito do que sente para 
eles, e eu não consigo definir com palavras, talvez eu aprenda. Não 



consigo descrever como dizer, descrever o que eu tô sentindo. É uma 
coisa que eu gostaria, mas eu tenho medo que eu acabe indo lá por 
nada”, considera.

Hoje, ele afirma que conversa bastante com os amigos, quando 
precisa desabafar ou, nas palavras dele, reclamar. Trocar nervosis-
mos pelas aulas, pela UFSC ou pelo contexto político. “Às vezes é 

raiva e não é dire-
cionada, é uma raiva 
ampla, raiva de tudo 
mesmo”. Nas irmãs, 
que moram com ele, 
assegura ver como 
um apoio: “É pra 
ter onde cair, mas o 
resto eu falo com os 
amigos mesmo”.

Enquanto Ma-
theus falava rápido, 
como se já soubesse 
todas as perguntas 
antes de eu fazê-las, 
Victória e Palloma 
falavam como se di-
vidissem uma mes-
ma cabeça. As úni-
cas que escolheram 
fazer a entrevista 
em dupla, ambas 

com 21 anos, e da mesma turma, elas alternavam entre monólogos 
e respostas entrecortadas, nas quais completavam o pensamento 
uma da outra.

Conversar com elas foi como se eu estivesse espiando dentro de 
um diálogo alheio a mim e, ao mesmo tempo, sendo acolhido em um 
lugar novo. Foi ver duas pessoas novas na universidade relatando 
suas histórias e preocupações e também me ver nelas. Bem-humo-
radas, mesmo quando falavam de tudo que as deixavam aflitas, elas 
começaram narrando o alívio que foi se despedir do vestibular.

“Eu só chorava, chorei antes da lista, chorei quando vi, depois 
fui pra festa e chorei, fui comprar bebida e chorei”, relembra Victó-
ria. Palloma rebate “eu não chorei ainda”, e as duas entram em uma 
conversa curta sobre suas reações a cada momento que viveram an-
tes de se conhecer. Em alguns momentos, mencionam a assembleia 



estudantil da Medicina, o que faz Palloma suspirar e Victória revirar 
os olhos.

Mas então mudam de assunto, e me contam detalhadamente de todo 
o cansaço que existia em suas rotinas de cursinho, sobre as primeiras 
impressões da UFSC e dos colegas. Falam animadamente, como duas 
calouras deslumbradas devem ser.

E então falam da greve, e as duas logo se tornam preocupadas e aflitas 
como, eu mesmo comento, estudantes que parecem estar quase se forman-
do. Pergunto se gostam da UFSC, elas respondem que amam, porém Victó-
ria se corrige: “amava antes da assembleia”.

Palloma me conta em detalhes sobre o ocorrido. Como um grupo, contrário 
à greve, propôs a votação antes da discussão, como não respeitaram a mesa, 
como criaram conflito. Ela parece já ter pensado muito sobre o assunto. “Eles 
queriam ganhar no cansaço, provocavam pra cansar a gente”.

Victória sempre é incisiva em destacar a mudança de clima no curso 
após a assembleia. “Era pra gente estar super iludidos com a vida, agora 
a gente não quer ver mais ninguém”, fala com voz impaciente. Uma das 
principais reclamações, vinda das duas, é como muitos parecem não se 
importar com os alunos que necessitam de políticas de permanência para 
continuar na universidade. Elas também destacam a hipocrisia de alguns 
colegas, de fases mais avançadas: “falam que fazem medicina para cuidar 
de pessoas, mas que sentido isso tem se tu não cuida de quem tá do teu 
lado?”, indaga Palloma.

Logo percebo que o bom humor das duas é uma maneira de mascarar 
a irritação que estão sentindo, e em vários momentos elas desabafam, 
uma com a outra, na minha frente. Palloma diz que ligava chorando 
para os pais quando sentia medo de perder a universidade. Os dois, 
que eram céticos em relação aos cortes, também se desesperaram 
quando perceberam que isso poderia se tornar uma realidade. “Mi-
nha mãe chorava, não conseguia dormir de noite. Meu pai falou pra 
eu fazer o que podia, não deixar fechar. Não podem deixar fechar com 
tanta gente lutando, ele disse, seria ridículo”.

“É, meu pai falou isso também”, reforça Victória, “Vai pra greve, 
participa do que der, mas tenta parar de sofrer. Aproveita esse mo-
mento que não vai voltar”. Ela conclui falando que precisou se afastar 
do movimento grevista e estudantil, para cuidar de si mesma. “Eu me 
afastei porque preciso ficar bem. Todo dia alguma coisa nova derru-
bava a gente”.

Como a Medicina não aderiu à greve, as duas não estavam tendo 
tempo suficiente para participar das ações na universidade e manter 
os estudos. “Me sinto culpada porque não consigo participar, mas 
tô tentando entender que eu só sou responsável pelo que consigo 



mudar, pelo que eu faço, e tento 
fazer o melhor”.

Palloma pratica meditação 
quando se sente ansiosa. Ela 
diz que havia parado de fazer 
isso depois da aprovação no 
vestibular, mas voltou quan-
do saíram as notícias sobre os 
cortes no orçamento. Victória 
é mais direta, diz que quando 
se sente mal gosta de sair e en-
contrar os amigos, seja no bar 
ou no gramado da UFSC. Nesse 
quesito, elas adotam o compor-
tamento clássico de uma turma 
de calouros. “A gente deita na 
grama, olha pro céu, ri de quem 
só pensa em prova. A gente ri 
muito, dá muita risada juntos”.

É curioso, ouvi-las falando e 
perceber essa dualidade forte en-
tre experiências normais de calouro misturadas com medos e anseios de 
quem carrega a culpa por não estar protestando para resolver a política 
nacional. Como alunas de Medicina, elas parecem ver a UFSC na UTI, e 
querem fazer o possível para salvá-la. Quando comento que elas parecem 
crianças que também são adultas, elas riem alto e concordam.

* * *

A greve universitária, enquanto eu escrevo isso, acaba de ser en-
cerrada, e eu mesmo devo retomar as minhas aulas na semana que 
vem. Não sabemos o que o futuro aguarda para a UFSC, e parte de 
mim dói em imaginar que posso estar deixando para trás colegas que 
irão enfrentar dificuldades bem maiores do que eu vivi. Conversar 
com esses dez alunos, sobre problemas pessoais, nacionais e afins, 
me causou um sentimento de identificação particular e específico 
com cada. De certa forma, é aconchegante ver que, não somente exis-
tem outros com situações semelhantes, mas que todos estão, em suas 
maneiras, dispostos a lutar para o melhor.

 E vamos precisar lutar. A cada dia, como Victória e Palloma 
falaram, surge algo “novo” que tenta nos derrubar. Cada notícia nova 
parece ser mais pessimista. E há momentos em que eu sinto o mesmo 



medo que sentia nos primeiros semestres, me segurando para baixo 
e impedindo que eu faça qualquer som. Mas seguimos, e a cada dia 
em que eu me sinto mal pode ser o dia em que outra pessoa sen-
te a necessidade de levantar. Cada notícia ruim gera muitas pessoas 
prontas para consertá-la, e a cada desabafo com um amigo, retorna 
o pensamento de que vamos enfrentar juntos e sair vivos do outro 
lado. Porque às vezes, tudo que se pode fazer é isso. Seguir em frente, 
apesar da crise, e encontrar um novo motivo para continuar.
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