
Me encontro em quarentena. Dentro de casa a maior parte do tempo, isso já              

fazia parte da rotina, ano de entregar a tese e de desemprego, minha vida já vinha                

sendo boa parte dentro de casa. Isso nunca foi um problema, gosto de trabalhar em               

casa, porém, gosto também de sair e isso já não é possível. 

Me sinto um privilegiado, já que posso ficar em casa, enquanto tantos outros             

precisam sair para trabalhar e sustentar minimamente sua vida, obrigados a expor sua             

vida ao vírus. Com certeza este é o caso da maior parte da população brasileira. Neste                

momento é possível observar de maneira cada vez mais clara as vidas em risco, isso               

não é novidade na vida que levamos, mas a clareza é nova. Pessoas cujas vidas são                

consideradas de menor importância. Quem pode ficar em casa fica, quem não pode,             

bem, pode morrer. A divisão social, o esquadrinhamento da população, a risca que             

divide a vida e a morte. 

O Estado e o mercado não desejam preservar a vida de todos, mas só de               

alguns, rigorosamente selecionados no desenvolvimento de sua vida, investidos pela          

sociedade e este investimento deve ser protegido. Aqueles cujo investimento é menor,            

em educação, saúde, alimentação, arte, lazer, etc., não precisam de tanta proteção. O             

pensamento utilitarista baseado no pensamento econômico leva à esse tipo de análise            

e a possibilidade de se realizar uma economia da vida humana, pensada enquanto             

valor econômico. 

Novamente, nada disso é novo, mas o nível de transparência é. Fica claro ao              

olhar pela janela no centro expandido de São Paulo e ver quem está na rua, quais são                 

os corpos entendidos como mais descartáveis. Negrxs, pobres, periféricos,         

trabalhadores que precisam pegar um ônibus cheio que as janelas não abrem, uma             

verdadeira câmara de contaminação. Me lembro das câmaras de gás nazista e, mesmo             

entendendo que há diferenças, inevitavelmente percebo as semelhanças. Me lembro          

também dos versos de Gil e Caetano: 

“E quando ouvir o silêncio sorridente de São Paulo 

Diante da chacina 

111 presos indefesos, mas presos são quase todos pretos 



Ou quase pretos, ou quase brancos quase pretos de tão pobres 

E pobres são como podres e todos sabem como se tratam os pretos” 

Percebo o silêncio sorridente de São Paulo diante desta nova chacina, uma            

chacina viral. Porém, o importante é ficarmos em casa, pelo menos para alguns o              

importante é ficar em casa, para outros o importante é pôr comida na mesa, fazer               

entregas e tentar receber os 600 reais do governo, que não permite que quase              

ninguém fique em casa, nem esse dinheiro, muito menos o governo. 

O governo colabora ainda mais com a ideia da necessidade de se estar na rua e                

fazer a economia continuar, a produção não pode parar. O governo que mais do que               

nunca nos mostra a faixa que divide a população e que condena um grupo de pessoas                

à morte junto com aqueles que buzinam em seus carros na frente de hospitais. Escuto               

pessoas que consideram que estes terão o que merecem com a doença por             

desrespeitarem a quarentena. Me pergunto: será mesmo? Será mesmo que é isso que             

eles merecem? Será que são eles que vão pagar essa conta? Se ficarem doentes não               

ocuparão leitos? Esses merecem a morte por sua escolha? E se merecem, sou eu              

quem decide isso enquanto juiz divino que sentencia pessoas a morte? 

Novamente recaio sobre um monte de perguntas, acho que, apesar de tudo,            

prefiro assim, com mais dúvidas do que respostas; mas preferia mesmo, com mais vida              

do que morte. 
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