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Cartas de Navegação  

 

Carta 2 – Ô abre alas… que eu quero passar! 

“Ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, 
fora da boniteza e da alegria.” (Paulo Freire)  

  
 

Querides, avisa aí que o DFEP colocou o bloco na rua!!!  

Não se trata mais de uma estreia, onde apresentamos a primeira carta de navegação “QUANDO 

A VIDA ACONTECE”, com o compromisso de “endurecer sem perder a ternura”, de acreditar na 

potência da educação permanente e de viver e levar para onde formos os sentidos que a vida nos dá!   

 Neste momento, optamos em dar sequência nesse marear, nos enveredando no ritmo desse 

grande festival: O CARNAVAL 

É com entusiasmo que apresentamos como enredo: O AFETO!!!  

A proposta é a busca pelo “EU” enquanto sujeito social. “Bora cantar e nos encantar” pela 

melodia na busca de nos engajarmos, enlaçarmos, devirmos!!! Darmos, verdadeiramente, as mãos por 

caminhos emaranhados com novos e diferentes laços entre a rede de serviços e entre os trabalhadores 

e trabalhadoras; novos enlaces com os usuários e usuárias e também entre a teoria e prática de 

trabalho, no sentido da implicação e da criatividade – lembrando que falar de vida social é falar de rede. 

Como não se perder na rede? Como separar uma linha da outra? E avaliar os nós? Quais firmam 

alianças de vida? Quais criam suas chances? Como otimizar a sua produção? E por meio dessas 

reflexões cotidianas, propomos um chamado para pensar no que une, mas não prende; não é um nó, 

mas sim formas de aproximação e articulação do que podemos nesse conjunto entre gestão, 

trabalhadores e trabalhadoras, conselhos e demais articuladores caminharmos juntos em prol dos 

usuários e usuárias do SUAS, como uma bússola que mire na direção do pensamento crítico, da 

avaliação do próprio trabalho enquanto manifestação de uma política pública que busca pela 

EFETIVAÇÃO dos direitos sociais. 

OUSE, jogue confetes e serpentinas!!! PERMITA que as alegorias passem na avenida e que 

você se sinta arrebatado com toda a sua beleza!!! Esse é um CONVITE para que sejamos afetados!!! 

Devemos VIVER!!! Sentir!!! Pensar!!! (Re)pensar!!! Abrir OPORTUNIDADES, nos sentirmos aguçados 

pelo conhecimento e pelas práticas inovadoras de formações contínuas, atualizadas, com renovação 

de conceitos, mediadas pela problematização e reflexão das experiências, saberes, práticas e valores 

pré-existentes – uma EDUCAÇÃO PERMANENTE !!!  



CONSELHO DE FOLIÃO: vamos buscar pelas coisas que nos são oferecidas generosamente, 

embora disso geralmente não nos apercebamos. Produzir ENCONTROS com quem está ao nosso lado 

nessa jornada, no nosso cotidiano. Nos mover, sem mais nem menos, com alguma prudência e nenhum 

destemor. E, após as festividades, tirar as máscaras que protegem nossa identidade e nos ENGAJAR 

nesse novo ciclo, “já que para muitos, o ano só começa depois do carnaval”!!!  


