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 Quem poderia prever que a 116km da capital mineira, 
em uma cidade de interior – com fortes traços do passado 
colonial em sua arquitetura e seus costumes e construída sobre 
os pilares da mineração – receberia, dois séculos após o Brasil 
Colônia, um campus de ensino superior público. Um local que 
propõe tantas mudanças e transformações sociais e físicas no 
município, que agrega – na sua curta, mas robusta história – grandes 
acontecimentos no contexto da educação e de convivência no 
cenário social que harmoniza tradição e contemporaneidade. 
 Em 2008, o Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas (Icsa) 
instalou-se em Mariana, apenas como uma semente do programa 



de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni). 
Em dez anos, germinou e se tornou um importante e sólido espaço 
de instrução e democratização do ensino superior público, que, a 
cada semestre, cresce e se desafia. Recebe alunos e funcionários de 
diversas regiões brasileiras e também estrangeiros, que se constroem 
e se desconstroem ao longo do processo de convivência e crescimento. 
  Bom! Não poderíamos imaginar nenhum desses contextos 
quando, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), lá em 
2014, selecionamos o Jornalismo como nossa primeira opção, entre 
tantos cursos. Na época, não tínhamos ideia do quão ampla essa 
profissão é. Aos 17 anos, tínhamos sonhos, fantasiávamos a profissão 
e buscávamos pouco além da formação. Muito além dos âncoras 
e repórteres que tínhamos contato pela televisão, descobrimos no 
Jornalismo uma profissão humana e difícil. Contar histórias, as dos 
outros e as nossas, é desafiador. Como Eliane Brum diz: é preciso 
atravessar a rua de si mesmo, percorrer o mundo de fora e o de dentro. 
 Naturalmente, após chegarmos ao espaço universitário, 
muitas das certezas foram sendo questionadas, aos poucos lapidadas 
e refeitas; sempre buscando novas perspectivas, jamais verdades. 
Nesse percurso, não crescemos apenas em idade, mas também em 
conhecimentos, que ultrapassam a bagagem de leituras, teorias 
e técnicas. Assim, mesmo estando num ambiente pequeno e com 
tantas diferenças e conflitos de ideias, tornamo-nos seres flexíveis e 
preparados para as inexatidões que as convivências sociais propõem. 
 Cursar Jornalismo na Universidade Federal de Ouro Preto 
(Ufop) e no Icsa nos trouxe bem mais do que poderíamos imaginar. 
Em cada disciplina, aprendemos sobre ética, humanidade e respeito. 
Contar as histórias dos outros, às vezes tão distantes da nossa realidade, 
é um exercício de constante aprendizado e empatia. Agradecemos 
profundamente aos professores do curso que nos formaram muito 
além do mercado de trabalho. Por terem nos apresentado noções tão importantes, 
como pro�ssionais e cidadãos. Por terem nos ensinado, também, a olhar ao nosso 
redor e enxergar a beleza que há em histórias simples e de pessoas anônimas.
 Se perguntar aos muitos frequentadores do Icsa o que o torna tão 
especial, não encontrará uma frase pronta, uma explicação fácil e 
única. Ao contrário, a resposta ultrapassa as palavras repetidas por 



muitos, como um lugar familiar, de acolhimento, liberdade e desafio. 
Está no silêncio que se instaura na ausência de termos, que define 
o que apenas conseguem sentir, no gesticular das mãos ansiosas 
por encontrar algo que ressignifique cada vivência. Está na emoção 
que não cabe em letras, mas que se expressa pelos olhos que se 
arregalam na tentativa em descrever em poucas expressões o 
carinho e o respeito pelo local. O Icsa jamais poderá ser entendido 
apenas como um instituto de ensino, pesquisa e formação profissional. 
 As muitas horas passadas ali constroem vínculos afetivos 
que são mantidos por anos após a formatura. Permite descobertas e 
compreensões pessoais e a respeito do indivíduo como ser social. Somos 
diariamente retirados da nossa zona de conforto, empurrados para 
fora da nossa bolha e colocados diante de questões que, dificilmente, 
chegariam ao nosso conhecimento se estivéssemos em outro ambiente. 
O Icsa nos impulsiona a pensar, questionar e ousar. Oferece segurança 
para que desafios sejam feitos, afinal, é o local de possibilidades, de 
erros e acertos. Onde nos descobrimos e vamos ajustando nossas visões.
 Olhamos para trás, procurando enxergar as pessoas que 
éramos quando chegamos ao instituto e encontramos mudanças 
significativas. Por essa razão, decidimos escrever sobre os processos 
que contribuem com a construção de adultos mais humanos, críticos, 
políticos e confiantes. Buscamos, por meio da prática jornalística, 
ver além dos objetos que são as salas de aula, seminários e 
demais lugares óbvios, em que ideias são construídas e debatidas. 
Fomos atrás dos cotidianos e dos ambientes rotineiros, onde as 
discussões, de fato, acontecem. Observamos como o crescimento 
ocorre naturalmente por meio das conversas despretensiosas, do 
caminhar pelos espaços do Icsa e da convivência com o diferente.
 Este livro conta algumas dessas histórias de 
descoberta, transição, desafio. Trata do dia a dia, das trocas, das 
percepções (nossas e dos outros) e de alguns personagens que 
encontraram no Icsa o seu lugar no mundo e que, mesmo não o 
frequentando no futuro, levarão consigo muito do que viveram ali.
 A escrita destas crônicas teve como suporte um estilo livre, 
subjetivo e plural, típico de uma formação crítica e inovadora. Isso 
nos possibilitou expressar, de maneira ampla, a importância do 



ensino superior público na formação de profissionais capacitados, 
críticos e políticos, bem como na constituição de pessoas com 
olhares e mentes livres para pensarem sempre além. Esperamos 
que você, caro leitor, consiga mergulhar nas histórias desses 
textos assim como mergulhamos ao escrevê-los e perceber o 
Icsa com o mesmo carinho e admiração que o consideramos. 
 Boa viagem!



 “O sistema pode me transformar em empregada, mas não pode 
me  fazer raciocinar como criada”.  “Nós somos bichas, existimos e 
estamos aqui. Engulam isso!” “Lugar de mulher é na revolução”. “Pra quem 
vive na guerra, a paz nunca existiu”. Para mim, esses são os dizeres mais 
fortes estampados na grande parede branca do estacionamento do Icsa.
 Quando cheguei ao instituto pela primeira vez para cursar 
Jornalismo, em fevereiro de 2015, vinda de uma pequena cidade 
do interior de Minas, trazendo em minha bagagem inexperiência, 
ingenuidade e visão de mundo encaixotada, não tinha ideia do que as 
frases significavam. Para mim, todos e todas (nem sonhava em fazer 
essa distinção) tinham as mesmas oportunidades, e os dizeres me 
pareciam meio escandalosos e “coisa de gente que quer aparecer.”



 Depois de quatro anos frequentando o Icsa, aprendi a olhar para 
o outro e por ele. Entendi que as oportunidades não são as mesmas 
para todos e que os gritos entalados na garganta há muito tempo estão 
finalmente saindo por meio de pichações, músicas e gritos de protesto. 
 Hoje, entendo a importância da expressão e do poder de 
voz de grupos oprimidos e que grafitar “existimos e estamos aqui, 
engulam isso!” é resistência. Ainda mais dentro de uma universidade 
federal, lugar de produção de conhecimento e discussões diversas. 
Mostrar que mesmo vivendo em um país homofóbico e que mais 
mata transexuais no mundo, eles continuam existindo, lutando e 
incomodando. E estão presentes nas universidades. Isso é muito.
 Todavia, não posso dizer que a consciência social que adquiri 
é mérito meu. Penso que se não estivesse cursando Jornalismo, 
este curso específico, nesta determinada universidade, deste 
determinado campus, nesta cidade, talvez ainda não entendesse o 
que os pichos e os grafites querem dizer. O Jornalismo, a Ufop, o Icsa 
e Mariana me apresentaram diversas oportunidades de convívio, 
conhecimento, compartilhamento e “tapas na cara”. Por tudo isso, 
sou grata. Hoje, sou alguém melhor do que a quatro anos atrás.
 O processo não foi (e não é) fácil, a desconstrução é dolorosa, é 
necessário (tentar) entender as oportunidades que tive desde que nasci 
e nunca tinha me dado conta de que eram privilégios. Olhar para o outro 
e ver que não tivemos as mesmas opções e que não estou aqui por mérito 
próprio é um contínuo exercício de humildade e empatia. Mais que 
isso! Aprendi a levar comigo as dores do outro e (de novo, tentar) lutar 
para desconstruir diferenças culturais que o afetam, mais do que a mim.
 Escuto colegas negras comentando sobre seus projetos de 
pesquisa de temas como representatividade negra em desenhos 
animados e estética negra. Ou vejo anúncios de grupos de pesquisa 
feministas, rodas de conversa sobre assédio e violência contra 
a mulher, palestras sobre relacionamentos abusivos e demais 
eventos e movimentos realizados no Icsa e que acendem chamas de 
esperança. Espero que, no futuro, haja menos dor e sangue derramado. 
 Torço para que as vitórias alcançadas até aqui – como a diversidade 
e a inclusão de pessoas nas universidades, entre tantas outras – cresçam. 
Anseio que meus três irmãos menores possam chegar até onde cheguei, 
que não tomem consciência sobre as desigualdades, racismo e machismo 



culturais na universidade. Aprendam sobre isso antes de passarem no 
vestibular, mas que a universidade seja, para eles e para todos, o que foi pra 
mim, um espaço de crescimento, aprendizado, desconstrução e amizades.
 Seguirei meu caminho talvez longe do Icsa e de Mariana e espero 
continuar evoluindo e lutando ao lado dos meus por um Brasil mais justo 
e igualitário. A desconstrução nunca termina. Traços culturais tão fortes 
construídos dentro da gente são difíceis de desfazer. Quando me lembrar 
do Icsa, pensarei na parede de cores, gritos e vozes. E saberei que, 
daquele local, comecei a trilhar meu caminho como jornalista e mulher 
e o quanto o instituto foi fundamental para meu crescimento. Desejo que, 
até lá, a universidade tenha muitas paredes pichadas de dizeres que 
incomodam, incômodo este que enfrenta o ódio e é a gênese da mudança.





 Raras são as vezes que me atento aos cardápios dos restaurantes, 
costumo me aproximar do fogão ou do buffet e ali mesmo escolho o 
que servir. Essa despreocupação com o prato do dia se agravou com a 
assiduidade ao Restaurante Universitário (RU). Apesar de publicarem 
diariamente o menu, nunca entendi o motivo de algumas pessoas 
perderem tempo e dados móveis para descobrir se será servido carne 
moída ou linguiça assada. Francamente, suas opções como estudante 
são: o tradicional miojo sem gosto algum, acompanhado por um veneno 



cancerígeno em sachê ou o contentamento em consumir uma mísera 
linguiça, mas, mesmo assim, ingerir uma refeição completa e mais 
próxima do saudável estando longe da casa dos pais. Além disso, 
pagando R$3 após, no mínimo, quatro horas consumindo apenas água 
e café, as queixas são abafadas pelo murmurar do estômago vazio. 
 Pensei nisso enquanto enfrentava há, pelo menos, 45 
minutos uma fila de 15 metros que não se movia. Quando caminhou, 
deparei-me com o balcão, e as opções que me restaram às 18h45. 
Feijão, salada de beterraba e uma sopa de água com batatas. Foram 
segundos de decisão, mas eu sabia que não podia me dar ao luxo 
de não jantar, com aula de 19h às 22h40 e sem dinheiro para o 
lanche, sobrou me deliciar com aquela inimaginável combinação.  
  Detesto o cheiro, a textura e o gosto da beterraba; ela nunca 
me desceu”, comentei com uma amiga enquanto forçava goela abaixo 
uma garfada caprichada do legume. Ri alto imaginando o orgulho 
que dona Deia (minha mãe) sentiria ao ver a filha se alimentando 
de forma saudável e sem muito drama. Quando criança, ficava 
horas com a couve na boca. As folhas perdiam a cor de tanto serem 
mastigadas, e eu ali sem a menor coragem para engolir aquilo.  
  A memória me trouxe à tona um puxão de orelha feito pelo 
professor Rafael no segundo período do curso. “Vocês não são mais 
crianças, é preciso fazer mesmo o que não queremos, fazemos porque 
é preciso. Assim como comer frutas e vegetais, não escolhemos 
porque são as opções mais saborosas, mas porque oferecem o 
que nosso corpo necessita”. Surpreendi-me com o recorte que 
meu cérebro arquivou, pois, naquela ocasião, a bronca era sobre a 
procrastinação na hora da apuração – coisa de calouros em Jornalismo. 
  Alguns dias após a experiência que me permitiu evoluir de 
um paladar infantil para um gosto um pouco mais maduro, resolvi 
compartilhar o acontecido numa roda com uns onze amigos. No momento, 
minha curiosidade era a respeito das mudanças nos hábitos alimentares 
propiciadas pelo ingresso na universidade. A maior parte dos presentes 
saiu da casa dos pais para morar em repúblicas ou quitinetes aos 17, 18 ou 
19 anos, vindos direto do ensino médio, com pouquíssimas experiências 
vividas longe de casa e com ainda menores aventuras na cozinha. 
  “Jamais pensei que fosse comer jiló, até o dia que cheguei 
no RU e tinha apenas arroz e o bendito fruto. Fui obrigado a comer 



e ainda engoli com gosto. Era o que tinha”, lembrou um deles. 
 Seguido por outra experiência: “Já fui alérgica à bisteca, mas 
não conseguia ficar sem comer carne. Então, sempre após a refeição, 
ingeria um antialérgico, com o tempo, desenvolvi resistência, acredito”. 
Todos esses comentários me lembraram o poema da escritora Marina 
Colasanti: “Eu sei que a gente se acostuma. Mas não deveria. A gente 
se acostuma [...], a comer sanduíches porque não dá para almoçar. 
A sair do trabalho porque já é noite. A cochilar no ônibus porque 
está cansado. A deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia”. 
  Sem nos darmos conta, fomos nos adaptando à nova rotina de 
estudos, independência, festas e responsabilidades. Modificando nossos 
gostos, descobrindo dotes culinários ou aplicativos de entrega de 
comida. Aceitando o cheiro estranho resultado da comida vencida e sem 
dono na geladeira da república. A ansiedade diante das semanas de 
provas, e o choro na garganta devido à saudade ao final de cada ligação. 
  Talvez essas mudanças nos passem despercebidas, vivemos 
sem dar importância para essas pequenas transformações que 
minimamente nos configuram. Porém, quando voltamos para aqueles 
que nos viram crescer, como os pais ou demais familiares, é nítida essa 
“metamorfose”. Um exemplo é quando fui para casa no feriado de 15 
de novembro. Era uma folga das grandes, quatro dias de sossego e 
comida de mãe. Após meses sem ir para casa, nada parecia ter mudado, 
os porta-retratos na mesa da sala, as plantas na varanda, o peculiar 
tapete velho e empoeirado na porta de entrada, até a mesma gambiarra 
que minha mãe fez para ligar o micro-ondas já que meu pai enrolava 
o conserto da tomada. Sentamos à mesa, e minha mãe serviu o café: 
 – Precisa adoçar. 
 – Não, o meu não. 
 – Desde quando você toma café sem açúcar? 
 “Desde que precisei da bebida mais forte para me manter 
acordada nas noites de leituras acumuladas de fim do período”, pensei. 
 – Então, põe leite. 
 – Não tomo mais. 
 – Por quê? 
 Uma caixa de leite por mês é bem cara quando 
se é estudante; então, continuei com o bom e forte café de 
sempre. Uns dois pacotes em meses comuns e uns quatro às 
vésperas dos seminários e das provas devem ser suficientes.



 Não foi minha individualidade ou dos meus amigos, todos nos 
transformamos quando é preciso, quando a vida nos cobra novas atitudes. 
Mudamos quando tivemos que fazer a nossa própria comida com 
poucos recursos de tempo e dinheiro. Modificamos quando deixamos de 
encontrar as roupas limpas e dobradas em cima da cama e descobrimos 
que é necessário um dia inteiro para lavar, pendurar, secar, recolher, dobrar 
e guardar. O processo de crescimento acontece quando abandonamos a 
zona de conforto para confrontarmos e superarmos as dificuldades que 
se apresentam, sem buscarmos sempre o onipresente refúgio dos pais. 
 Como diz o ditado: “Filho é para o mundo”. De fato foi no “mundo” 
universitário que crescemos, que engrossamos nossas mãos, limpamos 
os joelhos a cada queda, demos uma boa respirada e seguimos para o 
próximo período, estágio, emprego, mestrado e daí por diante. Na bagagem, 
o aprendizado de cada fase superada com bastante garra e resiliência.



 Acordo assustada, às 9h da manhã, com uma música muito 
alta. Por um segundo, não sei onde estou. Não vejo a cortina roxa do 
meu quarto bloqueando o sol matinal, nem meu mural de fotografias 
com rostos familiares. Em vez disso, há várias pessoas ao meu 
redor, em colchonetes finos espalhados pelo chão. A consciência 
vem à tona, estou na sala 103, do prédio Padre Avelar, no Icsa.
  Uma vez, quando criança, dormi na escola em uma festa do pijama. 
Lembro-me do misto de nervosismo e ansiedade que senti na tarde daquele 
dia, pensando o quanto seria agradável ou se ficaria com saudade dos 
meus pais. Foi divertido. Acho que ressignificar espaços tem a ver com isso. 
Hoje, ocupo o campus onde estudo como forma de resistência à PEC 241. 



 Saio para comprar os pães do café da manhã.
        – Me vê cinquenta pães, moça.
       – Isso tudo, menina?
      – Sim, é pra ocupação, no Icsa.
       – Ah, tá.
  Ela me olha meio desconfiada. Acho que as pessoas 
de fora não entendem muito bem para que serve esse negócio 
de “ocupar”. Penso que é uma consequência da  universidade 
não promover muitas discussões que ultrapassem seus muros. 
Admito que também sou culpada disso, afinal, viver na bolha é 
confortável. Além disso, para quem não é estudante, a vida não 
para, nos dias de semana, é preciso trabalhar. Ocupar é um luxo.
 Minha mãe, que trabalha 8 horas diárias, além das horas-extras, 
ligou-me pedindo para voltar para casa, já que não há mais aulas por 
causa da greve. Explico que estou lutando a favor da universidade 
pública, a que ela se orgulha tanto por eu fazer parte. Explico, também, 
que aprendi aqui que faço política com minhas ações e preciso 
protestar quando não concordo com o que os distantes homens de 
colarinho-branco fazem. Para minha mãe, votar a cada quatro anos é 
suficiente. Ela suspira: “Desde criança você é assim, né? Meio avoada...”
 Enquanto tomo café sentada no degrau do hall do instituto, 
observo Luana e Felipe, as crianças que estão conosco, brincando 
com um cachorro. Quando menina, eu tinha o ideal de “mudar o 
mundo”, mesmo sem saber muito bem o que aquilo significava. Em 
uma redação da escola com o tema “o que você quer ser quando 
crescer”, escrevi que queria ser “a embaixadora do mundo” para 
ter poder suficiente de transformar tudo o que considerava errado.
  Parecia fácil, porque achava que os adultos eram capazes de 
tudo e que, quando crescesse, não teria uma vida comum e monótona. 
Mas aí cresci e adquiri responsabilidades, crises existenciais, saudades 
de casa e uma lista de coisas que devo conquistar para “ser alguém”. 
Um diploma, um emprego, um(a) companheiro(a), uma casa e filhos. 
Na verdade, desde criança esperam que nos ajustemos, e falam pra 
gente que aquelas pessoas que saem pelo mundo em uma kombi 
colorida são loucas. Eu me ajustei sem perceber, como a parábola 
do sapo na panela de água que esquenta aos poucos. Isso de “mudar 
o mundo” passou a soar, por um momento, como devaneio infantil.



 Ressignifiquei minha utopia quando percebi que o mundo 
também sou eu e que posso fazer a diferença (ou tentar) no meio onde 
estou. Pela primeira vez, vivo a experiência de ver pessoas unidas pela 
mesma causa, a ponto de abandonar, momentaneamente, suas vidas 
particulares e lutarem por um bem comum. É verdade que, depois de 
três dias de ocupação, muitas pessoas desistiram, além de haver embates 
e problemas de várias ordens. Todavia, movimento-me, tentando não 
ter dívidas a pagar com minha consciência quando tudo tiver um caos.
  Volto das minhas divagações quando Luana me chama para 
mostrar um desenho que havia acabado de colorir. Olho para ela e 
me lembro da minha criança sonhadora  que fui e não sei se ficou 
para trás ou se carrego comigo – talvez os dois. E concluo que ela 
teria orgulho de quem sou hoje, ela deve saber que estou tentando.
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