
Parece uma guerra tão próxima, mas tão distante, uma guerra sobre a qual não podemos fazer nada; 

nos sentimos impotentes, porque a única coisa que podemos fazer é esperar que a situação não se 

torne mais grave do que já é, esperar que não se torne uma terceira guerra mundial, esperar que não 

tenhamos que experimentá-la em primeira mão. 

Martina MorisettiNas redes sociais há muita informação sobre a guerra, mas também notícias falsas 

nas quais as pessoas acreditam.  

Li a história de um ucraniano que vive e trabalha na Itália que voltou para a Ucrânia porque pede um 

homem por família e prefere ir até ele a mandar seus filhos. Depois de tudo o que aconteceu nos 

últimos anos com o Covid: as vítimas, os doentes, depois de todas as pessoas que perdemos por motivos 

que não dependiam de nós, é triste e vergonhoso que agora as pessoas estejam morrendo por causa de 

coisas que temos o controle e isso pode ser resolvido. 

 É como se a história estivesse se repetindo em certo sentido, embora 

eu preferisse ler sobre essas coisas nos livros de história do que vivê-las 
 Devemos nos fazer ouvir, levantar a voz, gritar se for necessário: é a única coisa que podemos fazer, 

além de rezar.Renata Nuñez Del ArcoEu pensei que a guerra era apenas uma memória distante que só 

estava presente nos livros de história e ao invés disso não está. 

A situação que a Ucrânia está vivendo é algo que me tocou muito, especialmente depois de ver algumas 

imagens de muitos deslocados forçados a deixar sua cidade e suas casas. É assustador ver a letra de seu 

tipo sanguíneo nas jaquetas das crianças e é assustador ver destruição e morte em um território tão 

fascinante quanto a Ucrânia. 

Ver pessoas obrigadas a se refugiar nos metrôs da cidade para 

evitar serem bombardeadas é chocante. Espero sinceramente que 

esta situação após dois anos muito difíceis de pandemia passe 

rapidamente e, acima de tudo, da melhor maneira, sem mais 

derramamento de sangue. 

Simone Ciceri 
Muitas coisas aconteceram nos últimos dias, e ainda mais coisas 

acontecerão em um futuro próximo, a situação que estamos vivendo é absolutamente paradoxal, nunca 

na minha vida eu poderia ter pensado em me encontrar, novamente em 2022, falando sobre uma 

guerra que pode envolver todo o nosso mundo.  

1. Por aí circulam muitas opiniões, todas diferentes umas das outras, ao contrário do que todos 

dizem que nem me surpreende como o homem continua a cometer os mesmos erros do 

passado, porque dizer isso seria como ignorar tudo o que aconteceu nos últimos anos, os vários 

conflitos internos que estão  

2. matando nações específicas, mas que não têm a mesma cobertura da mídia, acabando 

infelizmente ignorados; como disse Hegel "tudo o que o homem aprendeu com a história é que 

o homem não aprendeu nada com a história". 



Marco PiemonteseEstou perto de todos os garotos forçados a se alistar para lutar contra 

o capricho de um ditador e esperamos que tudo corra pelo melhor.  
Davide GiacintiNão tenho nem palavras para descrever como é ver pais e jovens cumprimentando seus 

entes queridos para ir à guerra, famílias que se refugiam em metrôs ou dentro de casas destruídas, 

mulheres e crianças que escapam de bombas mas nem todos conseguem . para evitá-los.  

Acreditei que depois de dois anos de pandemia, em que sempre pensei em manter distância dos outros, 

limitando minhas saídas para salvaguardar meus familiares, agora poderia retomar minha vida 

plenamente, mas não, tenho que esperar que a guerra que está que está ocorrendo entre a Rússia e a 

Ucrânia não se torne uma guerra que possa desequilibrar o equilíbrio e que leve a mais milhares de 

mortes.  

A essa altura eu posso não pensar nisso, mas não é, porque embora a guerra esteja tão longe no 

momento, ela pode chegar perto de nós. Acho que na escola a história é estudada justamente para 

evitar que ocorram as mesmas catástrofes e guerras que ocorreram no passado, mas aparentemente 

isso não está acontecendo, já que uma guerra de verdade começou há dois dias, envolvendo quase todo 

o mundo.  

1. Essa situação me parece surreal, sempre estudei conquistas pelo território dos livros escolares e 

nunca pensei que pudesse viver o momento de uma guerra real.  

2. Acredito que mesmo os soldados russos não querem abandonar suas famílias para atacar outro 

país, mas não têm escolha, devem necessariamente servir sua própria nação. 

3. Andrea GrandiÉ uma guerra condenada por todos, mas que todos seremos obrigados a sofrer.  

• custo será muito alto em termos de vidas humanas, a economia global sofrerá, milhões 

de pessoas fugirão da Ucrânia, a energia se preocupa com a possível reabertura das 

usinas de carvão.  

As repercussões de uma guerra são infinitas. Acho que era uma 

guerra a ser evitada ainda mais para que todos os esforços 

pudessem se concentrar na reconstrução pós-pandemia, que 

causou muitos danos... Tudo isso é injustificável e injustificável: 

guerra significa dor, lama, sangue e a morte de milhares, 

dezenas de milhares de homens e mulheres. 

Maria Vitória Nicrosini A situação que surgiu em torno da 

Rússia e da Ucrânia nos últimos dias me abalou muito. Tudo 

isso é no mínimo surreal e ainda estou metabolizando todos os eventos que ocorreram neste período 

(invasão da Ucrânia pelos russos e o bombardeio de Kiev). É impossível para mim conceber as razões de 

tal gesto e não entendo como o presidente da Rússia, Vladimir Putin, quer conduzir essas ações 

diplomáticas.  

Por causa de suas idéias malucas, a população russa, a mesma que ele deveria defender e proteger, é 

forçada a aceitar as circunstâncias sem poder protestar ou argumentar por medo das consequências 

negativas que certamente sofrerá. 



 Os próprios soldados não compartilham as ações do presidente. O que eu acho absurdo é o poder nas 

mãos dessa pessoa e a forma como ele administra, ele é de fato um presidente mas se impõe quase 

como um ditador.  

Concluindo, é-me impossível conceber o fato de que em 2022 ainda teremos que recorrer às armas para 

questões entre nações e me assusta imaginar minha vida, em geral a de outras pessoas, caso esse 

conflito continue e expande-se internacionalmente com um efeito dominó. 


