
Estava sentada ao lado de uma colega, guardando uma informação muito valiosa, que me
deixava  em  completo  êxtase,  e  sem  mais,  nem  menos,  escapou  da  minha  boca.  Os  parabéns
ecoaram  pela  sala.  Aquela  comemoração  inesperada  por  ser  a  mais  nova  aluna  do  Campus
Inconfidentes e todo aquele apoio me comoveram profundamente. 

Receber as orientações para matrícula foi como um mapa em busca do tesouro, e eu sabia
onde estava escondido o baú. Acabei descobrindo que, como posso dizer, o que tinha lá dentro,
pareciam folhas da seção de classificados do jornal. A primeira coisa necessária era, receber ajuda,
aquela  financeira,  pra  poder  me  manter  no  barco,  e  claro,  procurei  pelos  marujos  certos.  As
assistentes foram atenciosas e meu transporte e alimentação estavam garantidos.

Acontece que o barco estava atracado e a necessidade por ir mais longe levou a mim e
outras incríveis pessoas a participar da Ação Solidária. Doei o meu cabelo. Outros doaram sangue.
Outros doaram tempo e dedicação. Foi um daqueles dias que a sensação é de missão cumprida e de
que navegar pela existência pode ser fantástico com tanta solidariedade.

Com o mar calmo, a necessidade por agitação soava em marcha, o tempo combinava com
participar da fanfarra. De um jeito diferente e com extrema nostalgia, posso dizer que realmente há
algo bonito na fanfarra, não apenas a melodia, mas a sintonia, a vontade de demonstrar gratidão em
homenagem.

Como capitã dedicada de um barquinho que gosta de altos mares, encontrei algo no mapa,
um pouco mais distante, não hesitei. Escrevendo esse texto agora, posso me lembrar de sorrisos,
detalhes de afeto que resolvi não fotografar, momentos ternos e também de agitação. Levar a missão
da instituição à frente do peito não é algo fácil. Há muita dedicação por trás. A oportunidade de
participar  da  Expedição é  indescritível  em alguns  aspectos  e  se  resume a  receber.  Receber  do
próximo a atenção, os braços abertos e a vontade de acrescentar laços, e eu sempre acreditei que
seria o contrário.

Com as velas içadas, acabei conhecendo outros lugares, novas descobertas por assim dizer.
Parece que meu mapa ganhou tamanhos e formas, mas com um pontinho brilhante no alto da Serra
da Mantiqueira, enrolado em fios de crochê.

Acrescento que marinheiros que desejam atravessar possíveis fronteiras, necessitam estar
preparados.  Ter  a  oportunidade  de  estudar  espanhol  e  francês  estendem  meus  horizontes  até
margens desconhecidas. É empolgante cumprimentar alguém com “Bonjour”. A cada dia que passa
e ouço alguém me chamar na rua, por meu nome ou “tia”, como os alunos do ensino fundamental
usam, vejo que há inúmeras possibilidades, que os projetos pelos quais nos disponibilizamos são
aqueles que nos movem. Criar uma atividade para as crianças é mais um momento especial de
dedicação pelo o que nos faz bem. 

Acredito que o IFSULDEMINAS mudou minha vida assim, desse jeito meio metafórico
mesmo, afinal ainda estou escrevendo a minha história, e transformando cada instante num impulso
para o futuro.


