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Essa carta é destinada à todos os cidadãos em isolamento. 

Caro leitor, dedico está carta à você que assim como nós está reaprendendo a viver, em meio a 

essa pandemia e aos transtornos causados por ela. Isso mesmo estamos todos reaprendendo. 

Sabe, eu entendemos você, e sabemos que nesse momento talvez a pergunta que mais se faça 

seja o que vai ser depois que tudo isso passar. Com todo este caos, notícias ruins na TV, 

informações falsas, tudo fechado e a espera pela a vacina que não chega. Desde de criança ver 

a casa cheia, os bares movimentados o barulho dos sorrisos... De repente tudo vazio... A 

quarentena nos trouxe essa percepção e reforçou tudo aquilo que sempre esteve claro, a falta 

pessoas fazem, e qual a importância que cada uma delas tem em nossa vida. Esse momento 

em casa junto a família pode proporcionar algo que não observamos, o acolhimento familiar 

que até então se passou despercebido. Estamos passando por momentos difíceis que 

requerem muitos cuidados, não só com nós mesmos, mas também com as pessoas ao nosso 

redor. É fato que estamos a mercê de várias coisas ruins todos os dias, e preciso que você 

entenda que não poderá mudar o mundo, mas pode mudar suas atitudes para torná-lo 

melhor. Meu caro quarentenado, a vida é uma dádiva, mas um sopro frágil que deve a todo 

custo ser preservado. Procure manter contato virtual com amigos e familiares que não estão 

ao seu lado, isso amenizara a saudade, use os meios virtuais para cuidar de quem você ama, 

incentivar a respeitar o isolamento, incentivar o uso de máscaras, o uso do álcool em gel, 

mesmo que ninguém esteja mais fazendo isso. Use este momento como aprendizado, estude, 

leia, aprenda algo novo. Logo a vacina vai chegar, tudo isso vai passar e voltaremos a ter aquilo 

que nos foi temporiamente retirado. Sinta se com essa carta virtualmente abraçado e saiba 

que mesmo aqui do outro lado eu entendo você, podemos ser diferentes mas pertencemos a 

mesma espécie e isso nos torna irmãos, venceremos essa batalha juntos.  

Atenciosamente Aline Alves de Moraes, Wellington Pereira da Silva, Lilian Santos Ferreira, 

alunos da Escola Técnica Sandoval Soares de Azevedo  


