
"Esta manhã ouvi alguns meninos no ônibus brincando e rindo sobre esse assunto como se fosse uma 

fantasia ou mesmo um videogame: mas é real e as pessoas morrem dia após dia em total desespero e, 

quem não é morto, vive em terror tentando proteger as crianças, que têm que enfrentar esta cruel 

realidade em sua tenra idade.  

Enquanto isso, vamos tomar consciência do que está acontecendo, tentando conscientizar o maior 

número possível de pessoas: não podemos fazer muito, mas podemos e devemos nos opor, como é nosso 

direito, com palavras, manifestação, também usando as mídias sociais que são um meio de 

comunicação, mais do que temos e que devemos aproveitar. 

 Eu sou metade de origem russa e posso dizer que, mesmo do outro lado, o povo russo é 

absolutamente mais uma vítima: minha mãe, e principalmente meus parentes que residem em Rostov, 

estão aterrorizados com essa situação e consideram essa guerra totalmente injusta; com eles muitos 

outros pensam assim, mas estão sujeitos à autoridade de um homem que obriga seus cidadãos a 

cumprir suas decisões.  

A verdade é que o ser humano é muito frágil diante de algo tão grande 

quanto o poder 
Ele é cegado por ele e chega aos limites da humanidade. A história que estudamos e que outros 

estudaram antes de nós não ensinou nada à humanidade porque, como podemos ver, ela sempre cai 

em seus próprios erros ». 

Liudmila Porcelli“Sinto que estou vivendo em uma série de TV que está indo longe demais; ver pais 

cumprimentando suas filhas para defender seu país, ver mães escrevendo o tipo sanguíneo de seus 

filhos e ver milhares de pessoas sob os túneis em busca de abrigo me dá arrepios.  

As pessoas não podem nem mesmo se rebelar contra o que é imediatamente 

condenado.  
A essa altura, as guerras desse tipo me pareciam pertencer apenas ao passado e, em vez disso, estamos 

apenas voltando. Acima de tudo, não consigo superar o fato de que em um piscar de olhos passei de 

uma pandemia mundial para uma guerra "mundial".  

Estamos todos cansados. Cada um de nós gostaria de ser 

útil para alguma coisa agora, mas infelizmente não é 

possível, é assim mesmo. Tenho muito medo do mundo 

em que estamos agora, é muito imprevisível;  

Eu deveria me preocupar com a escola, meus 

relacionamentos e atividades de lazer, mas infelizmente 

não posso mais fazer isso, porque tenho que tomar 

cuidado com um resfriado e que uma bomba não chegue 

perto de nós a qualquer momento. Acho que no século 21 resolver tal situação dessa forma, através da 

violência e da morte de inocentes, não é compreensível.  



• Eu só espero que eles consigam lidar com isso de forma pacífica, embora pareça o contrário por 

enquanto, porque agora eu não seria capaz, mentalmente, de enfrentar outra tragédia, como todos 

os outros”. 

• Marta Sali“Acho que esta guerra é o sinal de que o egoísmo do homem não tem limites, a 

confirmação de que ele não aprendeu nada com a história, o fato de que uma nova guerra estourou 

em 2022 é um sintoma de tudo isso.  

Na era das redes sociais, onde tudo está ao alcance de todos, vídeos de bombardeios e 

ataques aéreos a uma cidade a apenas 2. 
000 quilômetros de onde vivemos provocam em cada um de nós uma sensação de inquietação e tristeza 

constante que não pode ser apaziguada. de maneira alguma. Sempre vi a guerra como um cenário 

distante e surreal, que nunca poderia ter se apresentado na porta de nossa casa e ao invés disso somos 

espectadores dessa situação, mas como aconteceu com o covid nos encontramos todos revivendo os 

momentos de dois anos atrás, quando o vírus chegou à Itália.  

Tudo isso parece simplesmente absurdo, ninguém há três anos teria dito que uma pandemia mundial 

poderia eclodir, muito menos uma guerra, acho que ainda não metabolizei que entraremos em um 

parêntese mais terrível na história moderna e que se isso se o conflito continuar, os efeitos a longo prazo 

em nossa geração serão devastadores.  

As consequências recairão sobre nós, filhos de uma geração nascida em um dos piores momentos para 

fazê-lo, espero sinceramente que tudo isso acabe e que eu possa ter um futuro feito dessa normalidade 

e estabilidade que tenho está faltando há muito tempo". "Quando eu estava no colegial, uma garota 

ucraniana ia à casa de uma amiga todo verão.  

Não tendo muitas possibilidades financeiras, ela passou 3 meses 

na Itália longe da hostilidade e da miséria que existia em seu país. 

 Aqui essa menina se chama Violetta e tem a mesma idade que 

nós, mesmo que não estivesse hospedada na minha casa, sempre 

nos víamos, passávamos muitas tardes juntas e fizemos várias 

viagens. Há alguns dias entrei em contato com ela porque sabia 

que ela mora em uma vila próxima a Kiev, ela respondeu e ainda 

estamos conversando.  

Ele me disse que por causa dos aeroportos bombardeados eles não podem sair da cidade, eles foram 

sacar dinheiro com medo de que os bancos fechassem e se refugiaram em um bunker antiaéreo, ele me 

enviou fotos e vídeos de coisas surreais e apenas uma alguns minutos atrás ele me disse que eles 

deveriam desligar a luz e desligar a água por dois dias.  

Essa situação é insustentável, pensava-se que em 2022 essas coisas não aconteceriam mais. Você se 

encontra nesta bolha onde você não sabe o que fazer, você não tem certeza, você vive dia a dia com 

medo de que este seja o último e se você pensar no passado, afinal não foi tão assustador como o 

futuro nos parece. 

 Espero que estas pessoas possam finalmente encontrar a paz que procuram há anos e que esta 

catástrofe em breve encontre um fim». 



Francesca SalaEu me pergunto como Putin, e todos aqueles que não ajudaram a evitar a guerra, podem 

deixar de pensar em todas aquelas pessoas que se encontram injustamente nesta situação. Eu me 

pergunto continuamente: "Mas se tudo isso tivesse acontecido com eles, se estivessem na pele de todos 

aqueles civis, como eles reagiriam?  

Eles não podem pensar que essas pessoas que sofrem podem ser seus irmãos, seus 

parentes?  
Pensamento vai para todos aqueles garotos da minha idade que de um 

dia para o outro tiveram que abandonar suas famílias, que se viram 

vivendo esses momentos terríveis que os marcarão para a vida, 

enquanto estamos em casa no sofá assistindo a essas cenas na televisão 

como se fosse um filme, mas infelizmente é tudo verdade e todos nós 

deveríamos realmente perceber isso e não pensar que isso não nos 

afeta porque estamos longe, mas sim tentar contribuir de todas as 

formas para acabar com tudo isso. 


