
Como o IFSULDEMINAS mudou a minha vida?

Ingressei  no  instituto  em  2009  para  realizar  o  curso  técnico  em  enfermagem.  Até  o
momento, eu que morria de medo de agulhas, passava mal ao ver ferimentos profundos com grande
perda de  sangue,  estava ali,  frente  a  frente  com meu maior  medo,  com meu maior  desafio.  O
primeiro  semestre  foi  muito  tranquilo  e  pude  conhecer  o  lado  profissional  do  atendimento  de
enfermagem, entender sobre algumas patologias, enfermidades e qual a melhor conduta perante as
mesmas.

Em 2010 vieram os desafios reais dessa jornada. Coloquei o jaleco e fui com força e muita
fé encarar o outro lado do atendimento. Agora era o profissional e não o paciente e dentro das 600
horas de estágio curricular obrigatório, evidenciou-se o amor ao próximo. A sede por conhecimento
aumentou e, depois de formado não me contentei apenas com o técnico e decidi me especializar.
Foram mais 6 meses de estudos, debates, viagens técnicas, que culminaram na minha especialização
técnica em enfermagem do trabalho.

Ciente que essa era a melhor forma de dar uma retribuição do conhecimento que adquiri ao
povo de minha cidade,  formulei alguns currículos e parti  para o mercado de trabalho. Com as
amizades construídas no percurso de estágio, não foi difícil ser contratado. Meu primeiro emprego
foi em um lar de idosos. O lar me fez mais paciente, mais amoroso, mais humano. O convívio com
os senhores e senhoras, que na instituição viviam, aos poucos foi virando parte essencial da minha
semana. Estava sendo pago para realizar um trabalho que amava, em um ambiente que me acolhia.
Melhor que isso impossível, mas melhorou, você acredita!?
Depois de quase 2 anos trabalhando no lar, apareceu uma oportunidade de ser funcionário público,
trabalhando  como  técnico  em  enfermagem  socorrista.  Abracei  o  desafio  e  embora  seguro  da
escolha,  senti  um frio  na  barriga  no primeiro  dia  que  adentrei  o  hospital  em uma ambulância
paramentada para o serviço de resgate. Durante o ano que trabalhei como socorrista, fiz resgates de
graus diferentes, entre eles o mais marcante, envolveu o falecimento de um amigo em um trecho
perigoso  de  uma  estrada  de  terra  e  uma  rodovia.  Ele  foi  a  única  vítima  fatal  das  7  pessoas
envolvidas no acidente.
Em 2013, nos dias de folga, incentivado pelo meu irmão que na época era graduando em bacharel
em educação física pelo IF Muzambinho, ingressado na primeira turma de 2010, decidi preencher o
tempo livre treinando. Não foi fácil, ter um irmão como personal, ele conhecendo minhas manias e
costumes,  tive que seguir  à risca o treinamento sem pensar em burlar uma série de exercícios.
Debatíamos muito sobre saúde, qualidade de vida e quando ele compartilhou comigo alguns artigos
discutidos em sala de aula, meu leque abriu. Einstein tinha razão na afirmativa que “uma mente que
se abre para uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original”.
Em 2016, pensando seriamente na perspectiva que meu irmão trabalhava com prevenção e eu com a
cura, prestei o vestibular e passei em sexto colocado no curso bacharel em educação física, também
aqui pelo instituto. No mesmo ano me mudei para Muzambinho e hoje além de ser estagiário no
Laboratório Integrados II, também sou voluntário no projeto de extensão Vida Saudável, que atende
cerca de 70 idosos da cidade. O Instituto me possibilitou uma reflexão clara e objetiva sobre saúde,
sobre trabalhar com a prevenção e com a cura, sobre o tipo de profissional que pretendo ser. E
dentro  da  construção  dessa  história,  sou  grato  por  ser  uma  das  sementes  que  germinam com
sabedoria o amor, respeito, empatia e conhecimento nos jardins em que a terra arada me permite ser
flor.
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