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Uma carta para minha mãe 
As coisas que eu queria 

contar p’ra você... 

Luciene de Aguiar Dias  
[Enfermeira. Doutoranda ENSP/Fiocruz] 

 

Você tem 85 anos. Eu 54. Te disse um tempo antes que iria 
aposentar com 55. ‘Tava tudo combinado. Mas não vai dar. 
Mudou tudo e tanto, que nem consigo te explicar com 
clareza e da forma que compreenda esses novos tempos que 
de uma forma tão abrupta e repentina modificou tão 
profundamente a vida da gente. Você fez aniversário.  
Eu fiz. Não nos abraçamos. Moramos na mesma cidade, 
desde março não toco na sua pele. Se te visito do portão, 
você fica na porta da casa. Sou Enfermeira, estou no front. 
E a senhora, minha mãe, é mãe de enfermeira. Sinto falta 
de te levar para as compras e te ver sacudir o abacate ou o 
maracujá para verificar se estavam saudáveis.  Sinto falta 
de degustar seu café fresquinho feito pra mim. De sairmos 
juntas para almoçar nos domingos. E de deitar exausta e 
triste no seu sofá e te ver trazendo uma manta para me 
cobrir e aquecer meus lampejos de sonho. 

Se o mundo ficar pesado / Eu vou pedir emprestado 
A palavra poesia. 

Mas você, minha mãe, é mãe de enfermeira. E eu estou no 
front. Por amor te amo de longe (vide Renato Bonfatti).  
Segundo o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), em 
dados apontados em junho de 2020, somos 2.336.862 
profissionais de enfermagem. Creio que em sua maioria, 
vivendo uma situação semelhante a essa, que cá, nós duas 
vivemos. Faz muito tempo te contava que as coisas não iam 
bem, muito além dessas matérias que a mídia faz 
mostrando filas ou desqualificando o trabalho que nós, 
como servidores públicos executamos. Porque nada são 
além de realidades mal mostradas ou explicadas. Afirmo 
isso como uma cidadã e trabalhadora, pois poucos são nesse 
país que sabem e entendem o SUS, suas diretrizes, sua base 
legal e muito menos sua operacionalização. Te falei várias 
vezes que não me vejo como uma trabalhadora de nenhum 
ente federado seja ele estado ou município, mas do Sistema 
Único de Saúde - SUS -.  
Que esse nosso SUS, a mais robusta política pública desse 
país, prescrita constitucionalmente em 1988, sofre ataques 
constantes para o seu desmantelamento. Te falava que as 
coisas não iam bem... São tantos os impropérios que ouço 
“o SUS foi feito pra não funcionar”, “eu não preciso do 
SUS”, “divide esse dinheiro gasto com o SUS para a 
população mais pobre e cada um que se vire”, fora alguns 
termos chulos usados que não pretendo repetir... 

Se o mundo emburrecer / Eu vou rezar pra chover 
Palavra sabedoria 

 

O SUS, que nunca dorme, é invisível em algumas de suas 
muitas atividades, dentre delas as ações de vigilância em 
saúde (sanitária, epidemiológica e em saúde do 
trabalhador), monitoramento de vetores, planejamento e 
orçamento, ensino e pesquisa e formação de recursos 
humanos etc. Quanto trabalho é feito sem que a população 
veja! Mas o foco está na crítica ao funcionamento dos 
serviços de saúde - hospitais, postos de saúde, UPA’s, 
ambulatórios entre outros -. É onde estou, minha mãe.  
Na assistência, dentro de um desses serviços, que depende 
do SUS invisível para bem funcionar. Mas você sempre 
soube que estava na trincheira de luta em sua defesa.  
De mãos dadas com meus pares ou sozinha frente a uma 
multidão de contrários. 
Se o mundo andar pra trás / Eu vou escrever num cartaz 

A palavra rebeldia 
E 2020 nos trouxe essa pandemia em pleno contexto de 
desmonte do SUS, situação bem retratada por Diego Souza. 
Pensamos, dessa vez vai!! A rede vai se organizar melhor, 
faremos treinamentos, oportunidade de discutir velhos 
problemas e tentar corrigi-los. Fomos aplaudidos, bateram 
panelas, cantaram e até mesmo o ministro da saúde na 
época do início da pandemia - Mandetta - disse que o SUS 
estaria ao lado dos 215 milhões de brasileiros.  
Hoje, praticamente após 4 meses dessa frase, estamos sem 
ministro da saúde. Sem um direcionamento gestor quanto 
aos protocolos sociais, técnicos e terapêuticos.  
E os problemas antigos se somaram aos novos problemas.... 
Mas a gente teima e segue firme! 

Se a gente desanimar / Eu vou colher no pomar 
A palavra teimosia 

Se éramos pouco, somos menos ainda na lida. Se faltavam 
insumos, sejam materiais ou estruturais, permanecem 
faltando. Se a rede de saúde já não enredava, o 
distanciamento entre os serviços aumentou.  
Se havia assédio moral... nem sei dizer o quanto somos mais 
vigiados e ameaçados. E como estão as gestantes, os 
pacientes oncológicos, os idosos, as crianças, os diabéticos, 
os hipertensos etc. Mas fundamentalmente, onde está a 
vigilância em saúde do trabalhador? 

Se acontecer afinal / De entrar em nosso quintal 
A palavra tirania 

Encerro aqui essa carta minha mãe, que parece um muro 
das lamentações... Mas não é!! É apenas para te dar notícias 
e te dizer que estamos atentos. Que estamos na luta, que 
tudo está sendo registrado. E principalmente, que nem o 
vírus e nem a “tirania” nos fez desistir de lutar e sonhar. 
Beijo. Te amo!! 

Pegue o tambor e o ganzá 
Vamos pra rua gritar 

A palavra utopia 
Samba da Utopia - Jonathan Silva 
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