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Cartas de Navegação  

 

Carta 1 – Quando a vida acontece  

Por Giane Elisa Sales de Almeida  
 

Querides,  

Vinte dias! Vinte dias é quase um ciclo lunar, são vinte passagens de nosso hemisfério diante 

do sol... Sim! Nós sabemos que a terra é redonda! Nos movimentos dos astros em vinte dias as 

marés enchem e esvaziam, sementes germinam, o mecanismo das chuvas e temperaturas se altera, 

assim como se movimentam também nossos humores e afetos! Em vinte dias é possível 

experimentar um tanto de sensações que imprimem marcas em nossos corpos. Corpos que 

aprendem, que ensinam, que educam, que dançam na melodia que os dias entoam... A melodia dos 

dias é o cotidiano! Porque é no cotidiano que a vida acontece! E, em vinte dias, há uma partitura 

repleta colcheias, semi colcheias, claves de sol e de fá e tantas marcas de uma musicalidade que é 

composta em vários andamentos, porque cada um tem seu próprio compasso!  

Estreamos juntes! Vocês, iniciando um novo tempo na vida enquanto trabalhadoras e 

trabalhadores da Prefeitura de Juiz de Fora, nós, do “DFEP”, como responsáveis pelas ações de 

Educação Permanente da Secretaria de Desenvolvimento Social. Estamos juntes! Ensaiando os 

primeiros passos de um caminho que está diante de nós... E o que dele virá?  

Não há como saber. E não saber é exatamente a magia das melodias que o cotidiano 

compõe. O que não está sob nosso controle (que palavra feia, né?) é exatamente o que a vida 

propõe para ser vivida! Dizia lá o Pessoa que “viver não é preciso.” Não há cartas náuticas para 

navegar pela vida, porque ela é uma sucessão de imprevisões. E, no passo da vida de trabalhadores 

e trabalhadoras dessa secretaria, ousamos trazer para o caminho algumas “cartas de navegação”, 

tendo em mente que nenhuma delas é capaz de trazer, sozinha, as respostas necessárias ao 

movimento de navegar pela assistência social, pela vida...  

Iniciamos conversando com a Tammy sobre a Política Nacional de Assistência Social. Mais 

que isso! Vimos e sentimos a experiência de uma prática de cuidado com base nos documentos 

oficiais, e num tanto de outras interações afetivas que nenhum documento dá conta de anunciar. 

Passeamos pela intersetorialidade quando conversamos com a Andreia, num momento repleto de 



ludicidade, e com o Ivan sobre as interfaces da assistência social com a educação e a saúde. 

Engatamos o caminho conversando com a Thais sobre a pessoa com deficiência e a Lei Brasileira 

de Inclusão. E, falando de inclusão, estivemos com a Sandra discutindo conceitos importantes sobre 

o mundo do trabalho e a inclusão socioprodutiva, essa que vivenciamos, em roda, a partir do 

momento com o povo da Economia Solidária representado pela Fecosol.  

Provocativamente, iniciamos o mês de novembro  discutindo os conceitos do preconceito 

com o Geovane e a Jussara, que iniciaram a discussão que seguiu adiante com o Jadir e o Zé 

Augusto sobre a construção social do sujeito pobre para, então, destrincharmos as  vulnerabilidades 

sociais que não são dados naturais, e sim construções sociais que afetam, de maneira significativa, 

alguns grupos sociais: as mulheres, conversa que tivemos com a Gilmara, a população negra, 

momento conduzindo pela Fernanda e a população LGBTQIA+ apresentada pela Brune, o Júlio e a 

Ester, lá do CeR – Centro de Referência LGBTQIA+.  

Prosseguimos a conversa situando essas populações no entendimento do território real que 

o sistema capitalista produz, tal como nos mostrou (e mobilizou) a Elizeth, seguida de Tiago e 

Eduardo (ou seria o contrário?) que nos trouxeram a concretude do território da assistência social 

em Juiz de Fora. Tudo isso antecedido por uma discussão atualíssima sobre a laicidade do estado 

na execução de políticas públicas, prosa coordenada pela Helena.  

Daí, seguimos o caminho para conhecer, inclusive in locus, alguns de nossos serviços e a 

organização da execução da Política de Assistência no cotidiano dos departamentos da Secretaria 

de Desenvolvimento Social, passando pela discussão sobre a importância do controle social.  

Vinte dias! Luas, sol, chuva, calor, vento e a vida acontecendo! Com a gente e na gente! 

Quisemos deixar nesse tempo aquilo que nos parece essencial para a execução de nosso trabalho... 

E falamos também sobre isso! Nós e trabalho não somos, cartesianamente, dois corpos dissociados 

e descompassados. Não somos SÓ o trabalho. E nem devemos ser! Mas somos também ele e, por 

isso, ele é também nós... Assim, enquanto a Terra segue fazendo seu giro ao redor do sol, estivemos 

aqui apresentando algumas notas IMPORTANTÍSSIMAS, ESSENCIAIS, para o caminho que segue 

nos passos de cada uma, de cada um de vocês!  

Caminhem! Nunca solitários! Acreditamos numa vida que exige que as cartas de navegação 

sejam construídas e interpretadas por vários olhos. “Olho vibrátil” que problematiza o cotidiano e vê 

nele muito além do que só o papel aponta... Papel sem mãos curiosas, olhos, ouvidos e mentes 

atentos é só papel... Mais nada.  

Caminhem com o compromisso de “endurecer sem perder a ternura”! Deem passos firmes 

na direção de enfrentar o capitalismo, o racismo, o capacitismo, o machismo, a homofobia, o 

proselitismo, e toda e qualquer forma de opressão, porque são elas que impedem a vida em 



abundância e criam as vulnerabilidades, que nessa secretaria, tentamos combater... Desconfiem 

das regularidades e não aceitem a transformação como uma impossibilidade. Quem sabe assim 

possamos ser algumas sementes na semeadura para outros paradigmas civilizatórios????  

Caminhem com o desejo de não serem engolidos pelas rotinas! Não deixem de acreditar na 

potência da educação permanente. E sim! Aqueçam os desejos, porque os desejos impulsionam 

até mesmo o que nos parece impossível!  

Vivam e levem para onde forem os sentidos que a vida lhes dá! E não é receita, tá? É só o 

compartilhamento de algumas de nossas cartas de navegação aqui no Departamento de Formação 

e Educação Permanente...  

Sejam bem vindas e bem vindos! Sua vida aqui já está acontecendo! Axé!  

  

“E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura,  

 fora da boniteza e da alegria.” (Paulo Freire)  


