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Apresentação: 

 

Minha proposta para o trabalho de conclusão do curso é apresentar, através de 

três cartas escritas à minha filha, as autoras e assuntos que tratamos ao longo 

dos encontros virtuais em nossos estudos FiFe - Estudos filosóficos feministas 

em quarentena, bem como a situação mundial diante da pandemia. 

 

As cartas não foram realmente enviadas a ela, que ainda mora conosco. Mas 

como ela tem por projeto estudar no exterior, surgiu esta ideia de manter com 

ela um diálogo que já temos sobre feminismos, direitos humanos e sobre 

“como sobreviver sendo mulher” na atual sociedade patriarcal em que vivemos. 

Esse debate sim é real, e o mantemos já há alguns anos, num intercâmbio de 

experiências, olhares e pensamentos sobre feminismo entre mãe e filha.  

 

A inspiração veio de Rosa Luxemburgo e seu livro Cartas – volume III, cuja 

forma apaixonada pela qual a autora relata seu dia-a-dia me tocou, formando 

um registro contundente da luta de uma mulher que vive atenta ao mundo em 

seu redor. Aqui as cartas não são manuscritas, mas ainda assim são uma 

forma lúdica e acolhedora de manter o contato com alguém. O resultado é este. 

 

“No meio das trevas, sorrio à vida, como se conhecesse a fórmula mágica que 

transforma o mal e a tristeza em claridade e em felicidade. Então procuro uma 

razão para esta alegria, não a acho e não posso deixar de rir de mim mesma. 

Creio que a própria vida é o único segredo.” 

        (Rosa Luxemburgo – Cartas da Prisão) 

 

 

 

 



 

 

Carta 1 

 

Brasília, abril de 2020. 

 

Oi filha, como você está? Espero que tudo esteja transcorrendo da melhor 

maneira possível. 

 Aquela entrevista deu certo? Torcendo muito aqui para que tudo aconteça da 

melhor maneira para você, tão distante, mas tão feliz! Tudo vai dar certo, acredite. 

Isso tudo que estamos vivenciando agora vai se ajeitar. O medo faz parte da vida. Não 

deveria, mas faz. Sobretudo na vida de uma mulher. Espero que a vida por aí seja bem 

melhor que aqui, nesse país tão machista. 

O que está achando de Auckland agora? Quando você chegou estava tudo tão 

corrido que as primeiras impressões podem ter mudado. Não é todo dia que se muda 

de país e logo em seguida estoura uma pandemia 

E o novo apê? Aquele vizinho era mesmo inoportuno. Parou de te procurar? 

Não podemos nos descuidar nunca e nem nos dar ao luxo de viver ao lado de uma 

pessoa que nos mantenha em estado de alerta o tempo todo. Será que algum dia uma 

mulher poderá andar na rua sem ter a sensação de estar sendo seguida ou sem se 

preocupar com isso? Eu descobri uma coisa com o uso das máscaras. Os assédios 

diminuíram bastante. Será que os homens estão com medo do contágio? Espero que 

sim. Dias de paz, enfim! Começo a compreender porque algumas muçulmanas 

defendem o uso da burca e do nicabe, e entendo melhor o que você havia me contado 

sobre as mulheres que se convertem à religião muçulmana apenas para “se 

esconderem do mundo”. Ainda acho equivocado este pensamento, mas não domino a 

história delas, portanto, quem sou eu para criticar! Cada uma de nós sabe a delícia e 

a dor de ser o que é, como já dizia o poeta. Sinto a falta dos sorrisos, de vê-los, mas 

uma pontinha em mim percebe certo alívio, mas me sentir segura porque estou 

usando uma máscara para me prevenir de um contágio é triste. E equivocado. Percebe 

como sinto que precisamos nos defender e nos esconder? Que torto! 

Em casa estamos todos bem e sentimos muitas, muitas saudades suas. Seus 

irmãos continuam em quarentena e continuamos com todos aqueles cuidados que já 

conversamos. Biel segue sem aulas e começa a ficar entediado. Difícil mantê-lo bem 

com tanta energia sendo acumulada. Ele sente falta das caminhadas contigo e já diz 

que vai te visitar “quando tudo isso passar”.  

Por aqui, o que mudou bastante foram as condutas no hospital. Novas 

precauções que ainda geram algum estresse, mas é fase de adaptação, tudo se ajeita. 

Ainda não sabemos muito bem com o quê estamos lidando quando pensamos neste 

vírus, e as mudanças vão continuar durante algum tempo. Apagamos os incêndios 

conforme vão acontecendo. Afinal, a vida precisa continuar e, por enquanto o melhor 

mesmo é a prevenção e os cuidados. 



 

 

Mas aquelas discriminações não cessaram. Continuo a ouvir comentários sobre 

a qualidade do trabalho desta ou daquela colega que não está bem por ter deixado o 

filho em casa, e coisa e tal. Sempre o mesmo tom machista! Impressionante! Difícil 

lidar com isso! O vírus muda o mundo, mas não muda a cabeça de certas pessoas.  

Por falar em vírus, outro dia li um artigo de uma escritora italiana chamada 

Annamaria Testa, conhece? Procure aí, você vai gostar muito, tenho certeza. Ela diz 

que devemos parar de dizer que estamos em guerra contra a Covid-19. Segundo ela 

“não há inimigo a combater”, ao menos nos moldes que conhecemos ao falarmos de 

guerra. O vírus não nos odeia e nem ao menos nos reconhece com o alvo. Ele é uma 

entidade biológica parasitária, como ela diz. Percebo então a necessidade de darmos o 

uso correto das palavras, caso contrário, corremos o risco de comprometer o combate 

ao vírus. Muitas pessoas não compreendem contra o que precisam “lutar”, pois 

pensam que “o que não vemos, não tememos” da mesma maneira. Numa guerra onde 

o inimigo é invisível, ou onde não somos capazes de vê-lo, a sua imagem ameaçadora 

perde força e deixamos de ter a necessidade de combatê-lo. Percebe? Um corpo 

microscópico, por que temê-lo? 

Os cientistas afirmam que o vírus nem ao menos é um ser vivo. Ainda que haja 

teorias divergentes sobre esses dados, o vírus na verdade é uma estrutura carregada 

de RNA. Ele não respira, não possui potencial bioquímico.  Ele só é capaz de se 

reproduzir em meio intracelular, ou seja, depois de se instalar em outra célula e lhe 

destruir para continuar existindo. É assim que ele sobrevive: infectando uma célula, 

ele se multiplica em seu interior até esta explodir, e daí ele se espalha e se multiplica. 

No entanto, ele possui alta capacidade de evolução, ou melhor, de mutação. Assunto 

bom para você pesquisar aí, hein?  

Seguindo o pensamento de alguns cientistas que estive lendo, se o vírus é ou 

não é um ser vivo, podemos pensar na seguinte hipótese: nossas definições científicas 

poderiam estar ultrapassadas? Os requisitos aceitos até aqui para se considerar algo 

como um ser vivo, estariam equivocados? Se, para ser considerado um ser vivo, é 

necessário preencher alguns requisitos biológicos estruturais, não estaria na hora de 

revermos esta questão? A partir daí, poderíamos rever também o conceito do que 

chamamos atualmente de vida? Poderia a vida ser algo bem mais complexo do que 

pensamos hoje? A organização estrutural desse microscópico corpo viral, com alto 

poder de mutação, não poderia ser pensada como um modelo evolutivo e adaptativo,  e  

desejado em certa medida, por nós, seres humanos? Será que a fortaleza que tanto 

buscamos, como corpos perecíveis que somos não deveria ser a adaptabilidade, antes 

da força? A mutação? A “ciborguização” como pensa Donna Haraway? Confesso ter 

muita dificuldade em acompanhar o pensamento dela quando alinhado à biologia. 

Mas podemos pensar sobre isso cuidadosamente com a filosofia. Aliás, Donna 

Haraway é bióloga e filósofa, sabia? A limitação em compreender Donna é minha, 

óbvio. 



 

 

Mas, então, voltando ao pensamento de que não estamos numa guerra, é 

inadmissível então que profissionais de saúde se ofereçam em sacrifício todos os dias 

nos hospitais de todo o mundo. O risco em nossa área é absurdo! Egoisticamente, fico 

feliz de você ainda não ser médica. O índice de contágio é alarmante, e eu atribuo isso 

à exaustiva jornada de trabalho a que muitos são submetidos, assim como à falta de 

equipamentos de proteção adequados, e em quantidades suficientes. Aqui no Brasil os 

profissionais se protegem até com sacos de lixo! Desconfio que em outros lugares no 

mundo não esteja sendo diferente. Eles doam suas vidas para salvar a vida de outras 

pessoas. Assisti ao relato gravado por um celular de uma enfermeira em NY (os 

celulares têm se mostrado uma potente ferramenta de evidências jurídicas, inclusive, 

utilizada por profissionais em hospitais aqui no Brasil e por todo o mundo), contando 

como tenta conciliar família e profissão. Se um plantão já era difícil antes, agora se 

torna um exercício de doação imensurável.              

Sinto que todos nós estamos de mãos atadas a espera de um milagre nesta 

pandemia, o que revela o quão vulnerável ainda somos.  

Ainda assim, me espanta a quantidade de pessoas que negam o que está 

acontecendo. Parecem viver em suas bolhas e nelas sentem-se seguras. Isso me 

assusta! Procuro me poupar das notícias vez ou outra para tentar manter ainda 

alguma sanidade mental, o quem é difícil, e me lembro muito de você quando penso 

nisso. Tão sensível! Como as coisas têm se desenrolado por aí? Como as autoridades 

estão administrando a pandemia? Espero que tratem de maneira mais científica e 

mais concisa que aqui. No Brasil o “achismo” impera. Mas vindo da Presidência da 

República e de seus Ministérios isso complica e ameaça muito a vida de todos por 

aqui. Aqui não há governo e sim um desgoverno geral. 

Ando um tanto perplexa em meio a isso tudo, sabe? Sinto medo por ver a 

imensa quantidade de comportamentos e desejos nossos que estão equivocados. O que 

fazer com o tempo livre que temos desde que desaceleramos nossas rotinas, 

obrigatoriamente? É sério que isso é um problema para algumas pessoas? O “Home 

Office” ou mesmo EADS ainda nos deixam uma lacuna de tempo a ser preenchida e 

isso pode e deve ser encarado como algo imensamente produtivo. Deveríamos 

reformular o nosso olhar sobre o tempo. Muitas reclamam do que não podem fazer. 

Mas e o que podemos fazer? Espero que isso mude em breve. Precisamos acordar 

enquanto espécie. Olhar pra dentro nunca foi tão importante. Repensar nosso 

comportamento individual, familiar ou mesmo de uma sociedade inteira. A 

necessidade de mudanças é urgente!  Algumas perguntas devem ser feitas agora! 

Algumas respostas devem ser obtidas agora! Quanto vale uma vida? Quanto vale a 

liberdade de ir e vir? Quanto vale respirar livremente? Quanto vale um abraço? Ficar 

em casa com a família é mesmo entediante como dizem? A quantidade de pais que não 

sabem o que fazer com seus filhos em casa, dos quais ouço queixas aqui e acolá. 

Como assim? Seus filhos já não existiam? 



 

 

 Delegar tarefas domésticas a outrem é uma das questões que vem me 

chamando a atenção. Precisamos, como sociedade, ressignificar o valor de algumas 

profissões, mas não tenho a esperança de que isso aconteça. Entregadores, 

cuidadores, motoristas em diversas áreas, como na saúde, por exemplo, nunca 

tiveram suas atividades tão valorizadas. Pode ser que estejamos num momento único, 

com grandes oportunidades de ressignificação de diversas “certezas” que tínhamos até 

bem pouco tempo.  

Tenho pensado muito, também, na questão das mulheres que trabalham na 

área de saúde e que em algumas circunstâncias, como na falta das babás ou jornadas 

de trabalho estendidas, são obrigadas a deixar seus filhos com avós, por exemplo, que 

são do grupo de risco, tornando-os mais expostos à doença. Uma colega minha passou 

por isso há pouco tempo, quando testou positivo para a Covid-19 em um teste de 

triagem. E essas mães muitas vezes não podem retornar pra casa para não disseminar 

o contágio, e assim ficam pelos cantos, nos hospitais, na tentativa de conseguir algum 

descanso, porque não lhes disponibilizam um local mais adequado para isso.  A 

Ângela, aquela minha amiga que trabalha no HRAN passou por isso outro dia. 

Chocante, não acha? 

Muitas mulheres que são mães “solo” recorrem ao auxílio de outras mulheres, 

irmãs e vizinhas, e lhes repassam o cuidado com sua prole, coisa que não é novidade, 

mas que tem aumentado durante a pandemia. Existe aí um estreitar de laços 

femininos de compreensão, auxílio e empatia que deveria ser algo mais praticado por 

todas nós. Unir e fortalecer. Para você ter uma ideia, outro dia vi no site do Geledés 

movimentos organizados com o objetivo de levar ao conhecimento do público feminino 

negro, ações de resoluções em um mundo pós-pandemia. Com a perda do trabalho 

informal cai a qualidade de vida já comprometida de muitas mulheres. Com isso 

aumenta o número de pessoas confinadas em casa, o que tem aumentado o número 

de agressões domésticas. Crianças sem aulas, pais sem trabalho e mais mulheres em 

situação de risco. De que lado a corda arrebenta? Sempre do mesmo lado. O da 

mulher. O Geledés faz uma ponte entre os grupos sociais mais vulneráveis e cobra 

políticas públicas e ações para minimizar os danos. 

Enquanto estudante, eu percebi que diminuiu a submissão de artigos ou o 

envio destes às universidades. Sabia disso? Qual o motivo disto? O aumento do tempo 

dedicado ás tarefas domésticas foi o único diferencial que ocasionou essa queda? 

Acredito que não. Há uma diferença que precisa ser ressaltada. Enquanto os trabalhos 

escritos colaborativamente por mulheres também tiveram queda expressiva em 

números de publicações, mas os escritos por apenas uma autora despencaram! Isso 

mostra que a colaboração acadêmica entre nós é importante e que a diferença da 

sobrecarga doméstica entre mulheres e homens ainda é gritante.   

Como reverter esse cenário de forma concreta? A sub-representação feminina 

em diversas áreas profissionais é um ciclo vicioso de onde muitas de nós dificilmente 



 

 

escaparemos, a não ser com muita luta mesmo! A nossa sociedade ainda preza a 

mulher que se casa, constitui família e cuida dos filhos ela mesma, full time, em 

detrimento de toda a sua vida e suas questões pessoais. A não participação masculina 

na criação dos filhos e afazeres domésticos ainda hoje é vista como algo aceitável, 

normal e bonito, nos casos mais esdrúxulos. Homem colaborativo é tratado como 

ídolo, um troféu que bem poucas têm a sorte de ter “conquistado”. Isso é ridículo! Já 

de uma mulher que se ausenta por algumas horas para fazer um curso de graduação, 

por exemplo, dizem que está deixando seus filhos desamparados e, isso sim, é 

altamente questionável. Ainda me assombro muito com essas duas imagens. Talvez 

por fazer parte deste grupo de mulheres que, apesar de tudo, se atrevem a tornar 

concretos os seus sonhos.  

Acho que para uma carta já falei o bastante. Espero que você goste das 

lembranças de nossas conversas, que certamente viu aqui, nestas entrelinhas. 

Aguardo a sua carta quando for possível, pois sei que você está na sua luta e correria. 

Mas lembre-se de mim, não desista nunca. Como diz a Rosa Luxemburgo, que 

continua me dando fôlego:  

 

“Por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e 

totalmente livres.”. 

 

Pense sempre que a melhor das coisas da vida pode ser a liberdade.  

Inspire-se nela. Mantenha o foco. Inspire e não pire. 

Seja quem você é e quem você escolheu ser. 

E construa seu universo a partir deste ponto. 

As coisas pra você serão melhores. 

 

Amo-te 

Tenho muito orgulho de você 

Até a próxima 

Mami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Carta 2  

Brasília, maio de 2020. 

 

Olá, minha querida. Como você está? Fale-me sobre todas as suas novidades. 

Esse “ócio” na pandemia tem deixado minha mente fervilhando. A sua, como está? 

 Então, quanto aos refugiados no meio deste cenário todo, eu penso que o valor 

de uma vida nem sempre é o mesmo, política ou economicamente. Que dirá quando 

falamos em raças. Já pensou se fosse possível mensurar isso? Seria assustador! Os 

preços seriam diferentes entre raças, crenças, idades e certamente entre sexos. Diante 

de tantas mortes, o neoliberalismo se cala, se ausenta, como se não as visse ou não se 

importasse com isso. São as vidas pobres, as vidas dos desafortunados. As mortes que 

são números e não merecem luto. Você percebe que as mulheres e crianças são as 

mais atingidas nesta luta de quem é refugiada, como se isso fosse uma “escolha”. Isso 

é luta! Para continuar a existir como mulher, para tentar uma vida menos desumana. 

Algumas mulheres tornam-se refugiadas em si, se escondem e se anulam, para tentar 

um convívio menos doloroso, e tornam-se ainda mais vulneráveis por se moldar àquilo 

que lhes é imposto. Passam uma vida inteira assim. A cada temporada acreditam em 

uma ilusão distinta: faço isso por meus pais, faço isso por meus filhos... Quando 

chega a vez de fazerem por si? E quando tentam romper os laços, deixando seus lares 

para fugir de uma relação abusiva, por exemplo, encontram-se sem assistência 

alguma, empobrecem até a miséria e acabam pondo em risco a sua saúde. Eu sei que 

pode parecer ficção uma coisa destas para você, filha, que nunca viu nada assim de 

perto. Mas acredite, essa é a realidade da maioria das mulheres ao redor do mundo. 

Agradeça por isso não fazer parte de sua vida, e faça tudo, sempre, para que nunca 

faça. Resguarde-se. Revolte-se. Mas não permita que alguém te envolva nestas teias 

doentes como se fossem pinceladas de amor.  

Quando você me falou de economia, você sabe bem que essa nunca foi uma 

área onde me senti confortável. Nossa vida sempre foi aos tropeços e de, uma forma ou 

de outra fujo, deste assunto, mas não precisa ser um gênio da economia para 

desconfiar das intenções desse governo. Também não é difícil entender porque 

aumentou o número de pessoas nas ruas por aqui - e isso nada tem a ver com o 

fechamento do comércio como já dizem alguns senhores. Com o discurso e a desculpa 

de que devemos pensar na economia e no futuro do país, que devemos relaxar a 

quarentena e evitar o fechamento de empresas, que famílias passarão fome. Mas não 

vejo ações por parte do governo para proteger a população, a fome sempre existiu por 

todo o lado. Agora eles desfilam em carros luxuosos por todo o país, e pedem o fim do 

isolamento social e a volta das atividades econômicas para que a fome não aumente? 

Como assim? Agora dói neles? É de um oportunismo que me causa ânsias.  

 



 

 

 Fico muito feliz em saber que em Auckland a situação é bem diferente. 

Existem pessoas morando nas ruas por aí? Outro dia me espantei com a quantidade 

de pessoas morando no Setor Comercial Sul. Existem famílias inteiras morando em 

barracas onde mal cabem 3 pessoas. Já existem relatos da população sobre assaltos 

de comida e mantimentos, e não de dinheiro. Assustador. E olha que ainda estamos 

em maio. Imagine quando chegar o natal, quando o numero destas pessoas aumenta 

em busca de algum alimento ou presentes e doações para seus pequenos, como eu 

testemunhei por anos a fio quando trabalhei como voluntária. Aquelas pessoas que 

sempre ficavam aqui na quadra pedindo bebida em frente à distribuidora agora, 

pedem comida. Muito triste! Até os hábitos destas pessoas tem mudado. Tenho 

ajudado, muita gente tem. Mas me dói o coração ao ver estas pessoas assim, tentando 

sobreviver em meio a isso tudo. Mas quem vai resolver esse problema – estrutural-  

que não é da “esmola” que se dá, ou se nega. Se depender do atual governo, nunca! 

Tudo isso é estruturado para permanecer assim, acredite. A maneira como este des-

governo está tratando a pandemia aqui é mais um projeto da máquina de moer pobre, 

como me disse sabiamente o Daniel. 

Outra questão tem me roubado o sono. A invisibilidade feminina. Porque 

estamos em todos os lugares, porque atuamos em todas as profissões e em todos os 

lugares, mas nem sempre temos o destaque que deveríamos ter? Até ouvimos vez em 

quando: “Nossa! Aquela mulher é “foda”! Ou ainda pior: Esta é uma mulher “da porra” 

(até assim, quando reconhecidas, nós somos linkadas ao universo masculino). Como 

você sempre diz, aqui cabe um nojinho. Mas porque o uso da frase acima, a não ser 

para evidenciar que algumas mulheres merecem destaque? Possivelmente estas 

mulheres extrapolam a imagem que definiram para elas. São mulheres como Angela 

Davis, Judith Butler e Silvia Feredici, que combatem desde sempre as desigualdades 

raciais, sociais e tem útero para encarar tudo isso. Digo útero porque me recuso a cair 

no consenso comum e dizer que elas têm “culhões”. Poupem-me! Pelo amor à Deusa! E 

olha o quanto elas ainda são discriminadas e taxadas de bruxas, demônios e afins. 

São as desmanteladoras de lares. Pobres de espírito! Eu também sou uma bruxa e 

com muito orgulho.  

Você leu o livro Calibã e a Bruxa, da Federici? É muito denso, não acha? 

Demais mesmo! Se você leu deve ter percebido o cuidado com que planejaram o 

desmonte e criminalização da sabedoria feminina ao longo da história. É aterrador! Os 

porquês e a maneira como tudo foi pensado e feito causa nojo nas almas mais 

sensíveis, eu diria. Nossas ancestrais devem lastimar muito nossos paradigmas hoje. 

Trabalhar, cuidar da casa, da família, dos filhos. Continuamos sendo corpos para a 

reprodução de corpos ainda hoje, acho que é algo que elas não imaginariam. Fico 

doída em imaginar quanto tempo ainda teremos pela frente para pensar assim, desejar 

dias melhores, mais justos e mais iguais para as mulheres. Mas a luta continua, 

sempre. Desistir de dias melhores não é uma opção. Uma frase da Federici permanece 



 

 

em minha mente, na alma, não sei. Grita em mim! “O corpo da mulher é a última 

fronteira de conquista do capital”. É algo que não dá pra esquecer.  

Por falar em desigualdade, e quanto à vida profissional? Não me refiro aos 

salários desiguais não, isso já está mastigado. Falo da visibilidade mesmo. Quantos 

CEO você conhece do mesmo gênero que nós? Aí é diferente? Aqui entro novamente 

com a Federici e aquela defesa que ela faz de remuneração do trabalho doméstico. 

Você acredita que isso vai se concretizar em algum momento? Eu tenho muita 

dificuldade, confesso. Tão distante da minha realidade... 

Lá no hospital, as coisas continuam como sempre, discriminando profissionais 

por cargo e por gênero, e não me esqueço de que aqui ainda há alguma tolerância. 

Respeito verdadeiro e concreto, não há. Essa e aquela funcionária são “problemáticas”, 

pois o filho vive doente. Esta ou aquela tem desequilíbrio emocional. Essa não aguenta 

o tranco... Mas diante da pandemia, o que vemos na prática, na vida das mulheres em 

geral é justamente o contrário. Vemos a sobrecarga. Sobre nós, mulheres, paira uma 

cobrança desumana, a de que temos a obrigação de não adoecermos, porque de nós 

dependem a família, o serviço, e porque não, o Estado.  

 

Quando nós duas falamos da produção de mão de obra para o Capitalismo, me 

lembrei de Angela Davis, quando ela fala do sistema prisional americano. Quando 

pensamos com ela que este sistema também é uma ferramenta de controle, de 

perpetuação da mão de obra escrava, não temos como não pensar nisso em nível 

mundial. Naquele documentário 13th isso fica absolutamente claro, se lembra? Triste 

ver como as penitenciárias reproduzem tão bem a realidade dos hospitais psiquiátricos 

de, onde uma pessoa não sai melhor do que entrou. As penitenciárias são focos de 

covid-19. Os hospitais psiquiátricos também. Não há estrutura de saúde que preserve 

o direito destas pessoas de se manter vivas e sãs. 

Termino aqui com a cabeça fervilhando. 

Temas complicados, estes. 

Aguardo sua carta. 

Tenho muito orgulho de você. 

 

Até breve 

Amo-te 

Beijos 

Mami 

 

 

 

 

 



 

 

 

Carta 3  

Brasília, junho de 2020. 

 

Olá, meu amor!  

Tudo bem com você? Já melhorou da alergia? Devia ser mesmo o tempo, não? 

Agora tudo é a Covid-19. E como você é asmática, a nossa preocupação foi enorme. 

Que susto passamos! 

Aqui estamos todos sempre e sempre com muita saudade de você, mas 

extremamente orgulhosos de suas conquistas. É a dor da distância física 

recompensada pela certeza de que você está aonde deveria estar. Alguma novidade 

depois de nossa última ligação? 

Gabriel pede para te avisar que conseguiu o dinossauro que tinha mostrado na 

wish list dele. Gi te mandou aquele livro que você esqueceu com as marcações. Deve 

demorar a chegar. Pelo menos aqui no Brasil o prazo para os envios comuns pelos 

Correios está mais lento. Não sei como funciona quando a encomenda deixa o Brasil. 

Gi e Rapha mandam beijos e nada de novidade com relação a eles dois. Rapha 

segue o projeto do trabalho virtual com Davi. Penso que algumas barreiras serão 

ultrapassadas com as experiências profissionais que foram impostas a todos nós 

devido à pandemia. Lá no hospital já se fala em redução da jornada de trabalho por 

opção, com redução de salário percentual. Quem esteve trabalhando em home office, 

em alguns tribunais e órgãos públicos aqui em Brasília, também pedem a 

continuidade nesta modalidade de trabalho. Espero que as mudanças sejam para 

melhor. Por aí, vocês já efetivaram alguma? Na universidade? 

O distanciamento social promoveu a quebra de muitos paradigmas, concorda? 

Poderíamos aproveitar para corrigir mais e mais hábitos, não acha? Aposto que muitas 

mulheres vão repensar seus relacionamentos após essa reclusão forçada. E muitos 

homens poderiam aprender com isso também. Sei até de alguns que o fizeram. 

Aprenderam a cozinhar, descobriram que a louça não se lava sozinha, e que as roupas 

não aparecem limpas e dobradas, por um passe de mágica, dentro das gavetas, após 

terem sido jogadas sobre o cesto de roupas sujas. Sim, porque abrir e jogar dentro já 

cansa. Engraçado como coabitamos o mesmo espaço, mas temos realidades 

completamente distintas, muitas vezes. Mulheres e homens dividindo espaços e 

multiplicando realidades. 

Outro dia deparei-me com um trecho de Aristóteles que transcrevo aqui, para 

você: 

 

“O homem é por natureza um animal político, tem primeiro na família sua 

socialização e garantia da manutenção da vida em seus aspectos financeiros e 

educativos, mas é na Polis que se realiza plenamente, encontrando no fiel cumprimento 



 

 

das leis a justiça, dado que só podemos ser feliz no exercício da justa medida, ou seja, 

sendo prudentes e encontrando o meio termo em nossas ações.” 

  

 Podemos ver que o homem se realiza somente em convívio social, em uso de 

todas as leis e justiça. Ele tem sua vida privada em paralelo com sua vida profissional 

e social, mas apenas com essa se sente pleno. Seria bom se pudesse ser a realidade de 

todos, não acha? Foi aí que parei para pensar nas pessoas as quais esse direito de 

viver em sociedade, ou seja, na polis, é negado. O que acontece com elas? Você sabe? 

Seguem algumas coisas que li. Enquanto Aristóteles pensa no homem político, outro 

grande pensador, Giorgio Agamben faz uma espécie de releitura sobre Aristóteles e 

torna este trecho mais atual. Ele escreve:  

 

 “por milênios o homem permaneceu o que era para Aristóteles: um animal 

vivente e, além disso, capaz de existência política; o homem moderno é um 

animal em cuja política está em questão a sua vida de ser vivente.” 

 

 Lendo isso, eu pensei nos excluídos, aqueles a quem é negada a cidadania e 

seus direitos, que são deixados completamente à margem da sociedade. São seres 

apolíticos, é a vida sacrificável, a que não tem nome e não merece luto. É o total 

estado de exceção. Muito triste pensar que, nos dias de hoje, isso tem se tornado mais 

e mais aceitável. Tolera-se a morte de centenas de pessoas em várias situações, mas 

não se aceita a morte de um homem branco, de classe média, sem as devidas 

condolências ou protestos quando cabe. Mas, e outras centenas, são invisíveis? Como 

assim? Morrer alguém de Covid-19 na Asa Sul dói mais que morrer alguém de frio e 

fome em qualquer periferia, ou nas ruas do Plano Piloto? Impossível não se indignar 

com uma coisa destas. Uma mulher chora a morte de um filho da mesma forma, e isso 

independe de CEP.  

 Porque tratar a dor do outro de forma desigual? Ouço que o problema em 

Manaus é que o governo de lá não está preparado como o de São Paulo para combater 

a pandemia. E isso é motivo para aceitar o que está acontecendo lá? 

 Eu lembro-me que logo no inicio da pandemia pensávamos que o vírus era 

democrático, que não escolhia a quem contaminar. Mas em se falando de contágio, 

percebo claramente e te digo isso com toda a certeza que posso ter agora que as 

diferenças socioeconômicas definem, sim, quem vai morrer em maior escala. Os 

recursos materiais mantém salvaguardadas aquelas pessoas das classes mais altas, 

que podem se dar ao luxo, por exemplo, de trabalhar de casa. Outro ponto importante, 

é que é muito diferente você se isolar em casa com a despensa cheia numa casa 

enorme com duas pessoas. Outra bem diferente é estar isolado em uma casa com um 

ou dois quartos apenas, com pouca comida e sete pessoas com fome. A segunda 

família está fadada a ter que deixar o isolamento e sair em busca de oportunidades, 



 

 

sabe-se lá onde,  e por quanto tempo, para trazer para casa algum alento. Essa é uma 

nova forma de seleção, mas nada natural, não acha? Covarde e assustador esse 

cenário.  

 De uma coisa eu tenho certeza. O mundo não vai ser diferente daqui pra 

frente. O mundo já mudou. E precisamos nos adequar a novas realidades. Não acho 

que a humanidade sairá melhor do que entrou nesta pandemia. Mas sementes estão 

sendo plantadas em muitas mentes. Espero poder ver o resultado delas de forma 

positiva e reparadora se nós - a humanidade - conseguirmos aprender algo de bom 

com tudo isso. Seria necessária uma consciência pessoal mais elevada, altamente 

contagiosa, e por esse contágio sim, cada um de nós com sede de adquirir. É preciso 

ter um sentimento difuso e gratuito para alcançarmos dias melhores. Mas uma coisa é 

certa, não iremos voltar ao “normal”. Cada um de nós já não é a mesma pessoa. Cabe 

a cada um de nós a transformação necessária para seguir adiante. 

 E a nós, mulheres, cabe tentar manter a união que temos visto.  

Espero que, deste modo, seja mais eficaz.  

 

Amo-te, muito!  

Até breve 

Se cuide e continue lutando. 

Mami. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


