
A História de Freddy

Era década de 80. Freddy era como qualquer outro calouro:
animado, curioso e perdido. O que muitos não sabiam é que, mesmo
realizando seu sonho de cursar Matemática no Instituto de Ciências
Matemáticas de São Carlos (atualmente chamado Instituto de Ciências
Matemáticas e de Computação de São Carlos), Freddy possuía um
passado Hollywoodiano…

Apesar de seu relativo sucesso dando vida ao personagem
Esqueleto, do programa He-Man, Freddy não se sentia inteiramente
realizado: o que ele gostava mesmo era de álgebra, cálculo, análise e
equações diferenciais… Logo, depois de ter prestado vestibular e ter
sido aprovado na USP, Freddy fez suas malas e rumou à pequena
cidade de São Carlos.

Seu primeiro semestre iniciou de vento em popa: Freddy passava
grande parte de seu tempo na Biblioteca, lugar que amava, lendo livros
de literatura brasileira, estudando para as matérias, jogando xadrez e
virando noites na salinha 24 horas. Nesse semestre ele até mesmo
encontrou uma bela dama, Zenilde, aluna de Ciências de Computação...
Uma PETista engajada, que acabou perdendo a cabeça em sua paixão
avassaladora por Freddy.

O problema começou em sua primeira semana de provas. Freddy
descobriu que, apesar do seu amor pelas ciências exatas, ainda não
tinha encontrado um método de estudos que funcionasse para ele. Foi
então que aconteceu: sua primeira reprovação, em Cálculo I…



Mas Freddy não desistiu. Encontrou apoio junto aos seus amigos e
seguiu firme nos estudos, sempre frequentando a Biblioteca para
estudar, onde acabou criando laços com os frequentadores do local.
Ainda, muito motivado a não desistir pelas funcionárias do espaço, seu
vínculo com a Biblioteca se fortaleceu. Ao ver o clima acolhedor e todo o
bem que poderia trazer para a universidade, a vontade de ser
funcionário do campus começou a crescer dentro de Freddy…

Próximo ao fim de sua graduação, Freddy ainda não tinha
finalizado a matéria de Cálculo I, uma vez que o mesmo arrumou uma
bolsa-trabalho como ascensorista da Biblioteca do ICMC (mais uma vez
correndo atrás de seus sonhos!) e se dedicou às demais matérias do
curso de Matemática... Mas isso mudou após a chegada de um calouro
bem divertido, que embarcou em uma jornada com Freddy, ajudando-o a
finalmente conseguir seu diploma!

Agora formado, a vontade de Freddy de retribuir tudo que viu e
recebeu em seus anos de graduação era maior do que nunca... E assim
aconteceu: Freddy foi efetivado como digital influencer da Biblioteca
Prof. Achille Bassi, se tornando responsável por suas redes sociais e
divulgando tudo o que estava rolando naquele local.

Finalmente, (muitos) anos mais tarde, Freddy estava inteiramente
realizado!


