
Guerras, todas as guerras são um horror.  
Você não pode virar para o outro lado. O que está acontecendo na Ucrânia está perturbando o mundo 

inteiro e, como nunca antes, estamos ouvindo a palavra guerra muito perto de nós.Hora da aula 

2ªD“Mesmo que essa situação não nos envolva pessoalmente, ainda é um evento que consegue afetar 

moralmente o mundo inteiro.  

Essa sucessão de eventos mundiais dramáticos (pandemia mundial e possível terceira guerra mundial) 

influenciaram o modo de vida e o pensamento de toda a população, especialmente dos jovens.  

Como adolescentes, nossa experiência de vida até agora está longe de ser positiva, pois por enquanto 

não vivemos plenamente os famosos "melhores anos de nossa vida" e devemos prestar atenção 

continuamente mesmo no dia a dia, por exemplo, não é mais considerado normal.  

Para atender sem uma máscara. 
Ambas as situações dramáticas não nos afetaram inicialmente pessoalmente, no entanto, com a 

experiência da pandemia, não temos certeza de que essa guerra não nos atingirá mais cedo ou mais 

tarde.  

Ao contrário de dezenas de séculos atrás, hoje podemos 

resolver conflitos por meio da discussão sem recorrer à 

violência; no entanto esta situação sugere que voltámos 

àqueles séculos tão longínquos em que os meios medievais 

eram a única solução para resolver incoerências”.Valentina 

Marzi e Federica ManeraDesde o início da guerra na Ucrânia, 

um véu de medo, rancor, vem caindo sobre toda a Europa.  

É um pressentimento, o terror de algo atrás de nós. Porque é o desconhecido que nos assusta. Sabemos 

o que aconteceu, o que ainda está acontecendo, mas ninguém é capaz de prever o que vamos enfrentar. 

A guerra é o pior confronto, porque quanto mais se avança, mais difícil é voltar atrás.  

• Fogo contra fogo só alimenta mais fogo. 

• A Rússia sabe bem disso e esta é sua arma mais poderosa: "olho por olho".  

• Vamos torcer para que seja tudo um "blefe", como em um jogo de cartas, mas até que o baralho 

seja descoberto não podemos saber.  

• Assim, passo a passo, tentará devorar um estado após o outro, esperando que alguém, mais cedo 

ou mais tarde, resista.  

Do punho ao fuzil, do fuzil à bomba, e depois?  

Até onde pode ir o ódio humano? Nós nos iludimos que experimentamos o pior, mas ainda está por vir. 

Enquanto há vida há esperança, o pior vem depois. Só há uma coisa em que precisamos pensar: o 

passado. Só assim podemos corrigir nossos erros para não repetir os mesmos erros. O que aconteceu 

com a "memória", a memória das duas primeiras guerras mundiais?  

Hitler começou a engolir "pedaços da Europa" enquanto os poderosos insistiam em seguir um caminho 

de paz, para evitar conflitos diretos. Todos sabemos como ficou. Só espero que não nos toque para viver 

o inabitável. 



Brando PavesiO choro de uma criança depois que um míssil atingiu um prédio perto de sua casa, acho 

que foi o fato que mais me impressionou e me fez entender a gravidade do que está acontecendo na 

Ucrânia. São precisamente as crianças que mais sofrem neste período: de facto, as crianças não 

conseguem compreender a razão de tudo isto e quantas são impotentes para fazer alguma coisa; a 

única coisa que sabem é que, quando ouvem uma sirene, têm de fugir.  

Acho que você tem filhos, o mais básico dos direitos foi violado: brincar, ser educado, ser 

feliz.  
E é justamente aqui que vemos a covardia de Putin: bater nos mais fracos por seus próprios interesses. 

A única coisa que entendi desta situação é que "a história ensina que a história não ensina nada", o que 

descreve perfeitamente a situação que estamos vivendo e diante da qual agora somos impotentes.  

Andrea SantangeloO que está acontecendo na Ucrânia é algo indescritível e desumano.  

Acredito que se um homem, ou melhor, um ditador, decide invadir uma nação para mostrar sua força e 

por simples orgulho patriarcal, ele deve ser impedido de todas as formas e até instantaneamente 

porque assim uma nação inteira e uma nação inteira são sendo arruinado, toda a população. 

 Espero sinceramente que essa situação acabe o mais rápido 

possível, espero que os pais forçados à guerra voltem logo 

para suas famílias, espero não presenciar esse filme ruim ainda 

que está nos fazendo pensar em como a vida é imprevisível. 

 Com a pandemia, ninguém pensaria em presenciar cenários 

piores, mas foi exatamente isso que aconteceu, um cenário 

bem pior, não estou falando da parte militar que já é grave, 

mas do que a guerra traz, porque como o diz o ditado "são os 

poderosos que declaram a guerra, mas os inocentes estão morrendo". 

• Ricardo LovatiÉ inaceitável que em 2022 os direitos fundamentais dos cidadãos, a liberdade de 

expressão, de imprensa, de pensamento, sejam postos em causa. Só ontem 1.700 pessoas na Rússia 

foram presas por se manifestarem contra a guerra.  

• Parece voltar no tempo. Milhares de pessoas, incluindo muitas crianças na Ucrânia, são obrigadas a 

se esconder em porões, metrôs, vendo-se forçadas a abandonar sua vida cotidiana talvez para 

sempre, e começar uma que nunca pensaram que teriam que enfrentar, cheias de terror, medo, 

incerteza e dor.  

Tudo isso me lembra o início da pandemia, há dois anos: fatos que parecem tão distantes de nós, de um 

dia para o outro com violência e inesperadamente sobrecarregando nossas vidas. O que esse conflito 

poderia levar a me aterroriza terrivelmente.  

As novas tecnologias que deveriam melhorar a qualidade de vida podem ser a causa de uma destruição 

que envolveria o mundo inteiro. Estudos, pesquisas, tratados, constituições podem se tornar 

irrelevantes. Você pode chegar a um estado de completa desumanidade, como pode um garotinho ou 

uma garotinha como eu lidar com isso? 


