
Alice MarchesiNeste momento, as minhas preocupações dirigem-se principalmente às vítimas desta 

situação, sejam russas ou ucranianas, que sofrem os absurdos de pessoas que parecem quase gostar de 

jogar este jogo de guerras e violência.  

O meu pensamento também vai para nós de outros países, que mesmo sendo pequenos e distantes, nós 

que temos voz, mas muitas vezes não a usamos porque achamos que não nos diz respeito, mas somos 

nós que em cerca de quinze anos nos encontraremos vivendo em um mundo desconhecido onde o futuro 

não é mais tão certo.  

Não sei como isso vai acabar, mas pense em quando o Covid parecia apenas uma gripe trivial a 

quilômetros de distância, à qual todos inicialmente não prestaram muita atenção porque pensamos: 

"tanto não nos diz respeito" e então fomos os primeiros a ser afetado por esta pandemia;  

O que quero dizer é que parece longe, mas não é muito e que temos que aprender com nossos erros e 

lembrar que quem perde somos nós, crianças: com idade suficiente para ver o mundo queimar e 

perceber isso, mas ainda assim pequeno para poder fazer alguma coisa e proteger a casa que terá de 

nos abrigar por muitos anos. 

Sara Caprioglio Não houve uma guerra mundial por quase 80 anos e 

outra está prestes a estourar.  
Viveremos o que nossos avós e bisavós viveram: nos faz refletir sobre como a mentalidade das pessoas 

não muda. Nas redes sociais, nos noticiários e em todos os lugares agora só falamos disso e para mim é 

difícil aceitar, pois acho que é para todos.  

Tenho imagens de soldados com lágrimas, de bombas, de feridos, todas impressas em minha mente e 

não se desgrudam facilmente: o encolher de ombros que demos quando ouvimos falar de outras 

guerras já não é suficiente.  

Estou percebendo como cada segundo é importante: você pode ver sua casa bombardeada, quando em 

vez disso, até alguns minutos antes, você estava dentro de casa fazendo suas coisas. Milhares de anos 

de guerras não ensinaram nada ao homem, não importa quantos mortos e feridos haja, quantas 

crianças são órfãs, não importa.  

A verdade é que até a guerra chegar à nossa porta não nos importamos. 
 Quantas guerras existem além da Rússia e da Ucrânia? Claro que existem, mas não nos preocupamos 

com eles porque não nos importamos, pois não sofremos nenhuma consequência. Desde que não nos 

afetem, as coisas não nos preocupam e, na minha opinião, isso é o mais preocupante. 



• Sofia MaravitaSim, diz-se que estudar história serve para não repetir os mesmos erros do passado, 

neste caso ou é mentira ou Putin não estudou história.  

• Ele está cometendo os mesmos erros que outros homens cometeram no passado, causando uma 

provável terceira guerra mundial.  

Os ideais são diferentes mas em alguns aspectos é muito parecido com Hitler, o tipo sanguíneo bordado 

nas roupas como a estrela de Davi, o instinto de escapar ao som da sirene para avisar um bombardeio, 

dois homens extremamente inteligentes e igualmente cruéis , que começam uma guerra sem um bom 

motivo e muito determinados a alcançar seus objetivos. 

 Contra este terrível erro, temos de fazer ouvir a nossa voz, não tanto para deter Putin, que não nos 

ouve, mas para fazer ouvir o nosso apoio por toda a população ucraniana e russa, para os ajudar a 

resistir. Devemos também conscientizar as pessoas, grandes e pequenas, porque só podemos derrotar 

esta guerra juntos.  

A guerra russo-ucraniana estourou, todos nós sabemos o que está acontecendo e todos nós a 

imaginamos, mesmo que não estivéssemos prontos para vê-la se expandir tão rápida e fortemente, 

como se pensássemos que seria uma questão trivial, um evento transitório : não é assim.  

No entanto, o que faz muitas pessoas pensarem, inclusive eu, é que não estamos agindo para fazer 

sentir nossa reprovação apesar de nos opormos às consequências que estamos sofrendo, como o 

aumento do preço do gás em todo o estado italiano e em geral em todo. 

 A Europa, e tudo isso sem saber o que pode acontecer amanhã: pode mudar tudo, 

melhorar ou piorar ainda mais.  
Quase parece que as duas guerras mundiais não nos ensinaram nada, quando não é o caso; é como se 

não fosse muito caro, e talvez seja, que este seja o momento de nos fazer sentir, de nos rebelar, de 

trazer manifestações para o campo com o objetivo de "combater" esta guerra antes que se torne algo 

grande demais para controlar : mesmo distantes devemos entrar em jogo.  

Neste ponto, a pergunta a fazer é: a Itália tem medo dessa 

situação ou não se importa?Leonardo RaposasNessas horas 

acho que o mundo inteiro está em suspense. Na TV, imagens 

de prédios destruídos, pessoas em fuga, cidades desertas 

continuam se sucedendo: tudo parece irreal, mas não, o 

conflito na Ucrânia trouxe a guerra de volta à realidade de 

nossos dias e não tão longe de casa.  

Pessoalmente me preocupo com as pessoas indefesas e inocentes que estão sofrendo, desnorteado 

porque pensei que a guerra era coisa do passado, mas infelizmente estou começando a entender que o 

desejo de poder e opressão de alguns homens não tem tempo.  

1. Espero que a diplomacia, a discussão e o bom senso possam prevalecer, para não privar muitos 

dos meus pares ucranianos do direito de crescer.  

2. Ricardo roxo. Mesmo que esse problema seja distante, ele nos afeta, toca a mim e a todos que 

vivem no mundo.  



Quando ontem de manhã no trem, percorrendo o Instagram, vi o artigo anunciando a invasão russa da 

Ucrânia, me senti sobrecarregado, muitas coisas ruins estão acontecendo e me sinto compelido a deixar 

claro que um adolescente trancado em casa devido a uma pandemia, abusado por seus próprios 

pensamentos adolescentes e, portanto, preocupado com uma guerra iminente, ele não pode estar bem.  

Somos muito jovens para isso porque sim, é verdade que "o que não te mata te fortalece" mas isso é 

verdade fisicamente não mentalmente porque destruir a mente de um adolescente é muito simples. No 

entanto, não devemos desistir, agora o pensamento não vai para nós, mas para aqueles que estão em 

pior situação do que nós e mesmo que sejamos impotentes nesta área ainda podemos nos informar 

para eliminar gradualmente a ignorância que circula.  

Finalmente, podemos simplesmente esperar que aqueles que estão no poder possam ver 

a humanidade que estão destruindo e colocá-la na frente de seu próprio egocentrismo. 
Giulia GerajEstamos vivendo uma situação surreal, após dois anos 

de pandemia global nos encontramos no início de uma guerra que 

pode se tornar global 

A preocupação que esta situação causa em todos nós é natural; 

se nós, italianos, temos medo e nos opomos a esta guerra, não 

me atrevo a imaginar os soldados russos, obrigados a travar uma 

guerra que não querem, e os soldados ucranianos, obrigados a 

lutar para defender seu país e suas famílias.  

Vemos nas redes sociais imagens de pessoas feridas, escondidas ou tentando fugir, imagens de soldados 

cumprimentando a família. Sempre ouvi falar de guerras, mas nunca imaginei viver uma, pareciam 

contos do passado. 


