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“Carta a um filósofo” – Jorge Luis Gutiérrez 
Para: Hipátia de Alexandria 

 
 
 
Querida Hipátia 
 
χάρις καὶ εἰρήνη 
 
Escrevo este e-mail sem saber se você o receberá, pois, como você sabe (mas é claro 
que você não sabe, em seu tempo não havia e-mail) um e-mail só pode ser escrito “do 
presente para o presente” e nunca do “presente para o passado”, nem para o futuro. 
Mas mesmo assim escrevo, eu sei que Hermes pode dar um jeitinho e levar este e-mail 
para você... (eu sei que era para ser uma carta, mas não tenho tempo de ir até o 
correio...). 
 
O motivo de escrever é que faz tempo que não temos notícias suas. Já faz muito tempo 
mesmo. Acho que uns 1500 anos. As últimas notícias que tive de você foram dadas pelos 
textos de Sócrates Escolástico... E depois algumas poucas notícias foram trazidas por 
Damásio, mas isso já faz muito tempo... 
 
Então, querida Hipátia, escrevo porque quero saber um pouco mais sobre seu 
pensamento e sua vida. Se for possível também ter uma foto sua...  Ou um livro (ou 
papiro, ou pergaminho, ou códex), ou suas notas de aula. Até nossa época não chegou 
nada disso...  
 
Desde a primeira vez que te conheci não paro de falar de você. Nas minhas aulas falo de 
você com frequência. Mas precisaria ter mais informações. Às vezes meus alunos do 
Curso de Filosofia Antiga fazem perguntas sobre sua vida, sobre seus escritos, sobre sua 
filosofia... eu com tristeza digo que não sei..., mas também com alegria digo para eles 
que a única certeza que tenho é que você foi a maior filósofa do mundo antigo. E a mais 
bela, acrescento com voz firme. E que você foi uma das poucas mulheres que nessa 
época estudava além da filosofia, geometria, álgebra, astronomia, oratória, história e 
pedagogia...  Isto só aumenta em meus alunos o desejo de conhecer melhor você...  
 
Por isso, minha querida Hipátia, eu queria convida-la para dar uma palestra aqui em 
nossa Universidade, você poderia falar sobre “astronomia e filosofia”, ou sobre “logica, 
filosofia e matemática”. Sabemos que esses eram temas de seu mais profundo interesse 
e que eram estudados em Alexandria desde a época de Plotino.   Ah! Já estou 
imaginando o auditório lotado. E é claro, eu coordenando a mesa. É o maior sonho 
filosófico que posso imaginar... por favor aceite! 
 
Você vai ficar feliz de saber que muitas de suas intuições sobre o espaço e a geometria 
do universo foram confirmadas pela ciência contemporânea... você foi genial. E sua 
fama em nosso tempo não para de crescer. 
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Até fizeram um filme sobre você. A atriz que te representa é linda, acho que faz justiça 
a sua beleza. E você vai adorar os cenários que eles criaram para a reconstrução 
cinematográfica da cidade de Alexandria. Que acha de, após a palestra, ir com um grupo 
de alunos meus até um restaurante que há frente à Universidade e comentar o filme 
com a gente? ... eles iam adorar. A Ideia é que seja uma conversa filosófica, interessante 
e descontraída. Mas também acho muito importante que algumas das alunas do curso 
se encontrem com você, elas são inteligentes e amam a filosofia e vão adorar conhecer 
e conversar com você. E para você vai ser muito interessante ver como as mulheres 
mudaram desde sua época até agora.  
 
E se você ainda não assistiu ao filme (mas é claro que não assistiu, na sua época não 
havia filmes) eu posso enviar uma cópia com antecedência e você poderá assisti-lo e 
comentar com meus alunos. Talvez você possa chegar algumas horas antes e então 
assistiremos com o grupo aqui na Universidade.  
 
Pessoalmente gostaria de conversar com você sobre o que se conhecia de Aristóteles 
em Alexandria na sua época. Sabemos que Platão era bastante conhecido. Mas não 
sabemos quanto era conhecido Aristóteles. Você chegou a conhecer ou ler algum texto 
dele? Vamos conversar sobre isto, o que você acha? Também vou fazer muitas 
perguntas sobre a Biblioteca de Alexandria. Você tem que ficar em São Paulo pelo menos 
umas duas semanas. Você gosta de vinho?  Posso pesquisar com antecedência que tipos 
de vinho o restaurante oferece, e assim reserva-los. E a comida você vai adorar. Aqui em 
São Paulo se come muito bem. 
 
Se você quiser também podem fazer o lançamento de algum livro (ou papiro, ou 
pergaminho, ou códex) seu aqui na Universidade. É só me dar o nome que eu organizo 
tudo. Sobre isso não precisa se preocupar. Sei que o conceito de livro para você deve 
ser um pouco diferente, e também o “lançar um livro”. Porém, uma vez que esteja aqui, 
explicarei como são as coisas atualmente e a longa caminhada dos textos desde os 
papiros até nossos livros. 
 
E se você me permite uma sugestão, quero que venha com sua melhor roupa grega, ao 
estilo de Alexandria... você vai ficar muito bem nas fotos. E que você mostre, em todo 
seu esplendor, o que era a beleza clássica. Eu sei que você não sabe o que é uma foto, 
mas logo eu explico. Aliás, acho que vou ter que explicar muita coisa. 
 
Com amizade e ternura 
Seu eterno admirador 
Jorge 
 
 
São Paulo, primavera de 2016, para Alexandria no outono do ano 410 d.C.  
 


