
“Como será a nossa vida depois disto?” 
 

Hoje parece que o mundo levou uma reviravolta, deixando-nos todos enclausurados e 

sem uma boa expectativa para o futuro. 

Existem várias coisas no mundo a que eu não consigo dar uma resposta, coisas fúteis 

e ao mesmo tempo muito importantes… 

Parece que o mundo descambou num abrir e fechar de olhos, olho para o lado e só vejo 

pessoas revoltadas, pessoas com medo, pessoas más, pessoas que só pensam em 

fazer mal, uma coisa sem explicação! Como se isso não bastasse nas notícias, e a toda 

a hora estão a falar de coisas negativas, o que deixa as pessoas ainda mais revoltadas, 

falam de o número constantemente de mortes que está a acontecer devido ao Covid-

19, falam de pessoas que se matam umas às outras sem qualquer justificação, racismo, 

homofobia, discriminação, desigualdades, pobreza, desemprego ... 

Um dos temas mais recentes, e que estamos a enfrentar neste momento é Covid-19 

(também conhecido por Coronavírus). 

Tenho pensado em muitas coisas a que nem sequer dava importância, desde que estou 

em casa, devido a toda esta situação, comecei a ver o mundo de outra forma e penso: 

“as pessoas estavam completamente habituadas a sair, a serem livres e agora não se 

conseguem ver em casa”; “como será a nossa vida depois disto?”; “ será que algum dia 

este vírus vais acabar? se sim, como?”; “ aquelas pessoas que só vivem das reformas, 

e têm que pagar casa, água, luz tudo aquilo que uma pessoa paga, com os preços no 

supermercado a aumentarem disparadamente, como será a vida dessas pessoas?, 

muitas já nem dinheiro para comer devem ter!”, “ e as empresas?, muitas pessoas a 

ficarem desempregadas, a economia do país cada vez mais a ir a baixo, será que se 

isto continuar vamos ter possibilidades para enfrentar “ o mundo?!” 

Estas são algumas coisas que eu penso diariamente, muitas delas sem resposta.  

Com isto aprendi a dar valor a muita coisa que antes achava insignificantes, por isso 

acho que a partir de agora as pessoas vão ficar mais solidárias, mais utilitaristas, pois o 

utilitarismo tem como objetivo contribuir para transformar um mundo num lugar melhor.  

Outros problemas que eu acho muito importantes e por vezes são desvalorizados são 

a discriminação, o trabalho e a desigualdades de género.  

Espero sinceramente que as pessoas se aceitem umas às outras, todos somos iguais, 

todos temos os mesmos direitos, todos temos o direito à vida, por isso todos temos de 

nos respeitar...  
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