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Cartas de Navegação  

 

Carta 6 – Navegar é preciso, viver não é preciso. 

Por Tammy Claret 

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

  

 Querido trabalhador do SUAS,  

  Já estamos em julho. Passamos da metade do ano de 2020. Às vezes penso que um 

furacão nos pegou, quem sabe um tsunami?  

Há um tempo, quando fomos receber nossos novos servidores, a primeira carta foi escrita e 

com ela assumimos o compromisso de uma carta mensal. Até abril, elas nasceram e foram 

divulgadas em nosso grupo de WhatsApp.    

Diante de tantas novidades, de tantos desafios e de tantas mudanças de cenários fomos 

engolidos pelas urgências e deixamos nossa carta de navegação sem publicização.   

Retomo a carta e a conexão com cada um de vocês que compõe a nossa equipe. Primeiro, 

para dizer que não estamos sem rumo e, segundo, para reafirmar o poeta: "Navegar é preciso, 

viver não é preciso".  

De março até agora, fomos tomados por uma invasão de números, diagnósticos, pareceres, 

opiniões, decisões e... o mundo parou e fomos atropelados. Nós ajustamos as velas, aproveitamos 

os ventos e, também, as calmarias para reprogramar nossos planos e projetos. Tivemos que dar 

respostas rápidas e fomos bombardeados por todos os lados. Um monte de sentimentos nos 

invadiu e nem sempre soubemos o que sentíamos. Nos juntamos para construir pinguelas, 

passagens, pontes e conexões para aprendermos um novo modo de viver e trabalhar. Nada é 

definitivo.   

Hoje, mais do que nunca, vivemos um dia de cada vez. Um novo dia nasce e seguimos em 

frente. Amanhã, não sabemos o que será. É difícil de prever. Portanto, torna-se muito importante 

sabermos fazer desse desafio um momento de reflexão e, também, de ações assertivas. Fomos 

desalojados de nossa área de conforto. Mas isso não deve nos paralisar. Ao contrário, exige 

ousadia, criatividade e firmeza para consolidar e gerenciar a nossa Política de Assistência Social.   

         Hoje esta carta é para reafirmar o convite para que possamos construir juntos uma cidade 

mais inclusiva, uma cidade mais solidária, onde a inclusão seja uma ação social.  

       Abraço carinhoso e, só por este momento, virtual  


