
Crise Pandêmica: Quem sou eu neste novo mundo?  

 

 

Durante o século XX, a humanidade viveu inúmeras rupturas – sociais, políticas e              

econômicas – cujos acontecimentos se refletiram nas gerações que os presenciaram ou que             

foram afetadas diretamente por suas conseqüências. Todo esse cenário global moldou de            

forma silenciosa, porém brutal nossos avós e nossos pais.  

 

Eis que muda o século e com ele o contexto mundial. Surge este novo mundo                

contemporâneo no qual a globalização torna-se marca registrada, a revolução tecnológica           

avança tão velozmente que se torna até difícil acompanhá-la. A comunicação em massa, a              

internet e as redes sociais concebem uma inédita realidade digital e conectada - novamente o               

processo se repete, mas as marcas deste mundo novo se imprimem não só na nova geração,                

mas em toda a humanidade. Uma mudança brusca, que trouxe consigo novidades não só em               

nosso cotidiano e estilo de vida, mas no que diz respeito a quem devemos nos tornar. Valores                 

e virtudes são desconstruídos e substituídos por uma cultura perigosamente relativista           

enquanto se assiste a uma mecanização da vida, em que tudo se torna uma questão de tempo -                  

e confiamos cegamente que o teremos infinitamente.  

 

Estávamos no meio de uma metamorfose global que apresentaria como produto a             

transformação da raça humana em máquinas. O nascimento de uma nova era onde a              

humanidade se torna indestrutível; a juventude é o tesouro que todos almejam ter - peças               

novas e sobressalentes, fortes e capazes de realizar o trabalho sem muitos embaraços.             

Todavia aqueles que guardam uma sabedoria de valor incalculável, resultado da mais pura             

experiência de vida, são agora incapazes de se adaptarem ao ritmo frenético dessa nova              

orquestra, vistos como um obstáculo  no caminho do nosso cotidiano de aço e metal.  

 

Então, subitamente, o silêncio. A noite finalmente chega para a geração que nunca              

dorme; inclusive para mim. Forçados a recuar, como que por uma pane no maquinário de               

uma fábrica, não tivemos escapatória e nos espantamos ao darmos conta da nossa própria              

forma: orgânica, humana. Nesse cenário surge um inimigo invisível e letal que nos impele a               

finalmente vencer a cegueira voluntária e nos arranca os olhos das telas. Estupefatos, nos              

damos conta de que não somos robôs ou inteligências artificiais; que não podemos construir              

nossas casas no Instagram nem vivermos dentro do feed do facebook. De modo quase              



cômico, pra não dizer trágico, entramos em colapso porque nos damos conta da nossa              

efemeridade, da dura realidade de que não somos eternos, de que não somos imbatíveis -               

nosso planeta agonizava, o egoísmo e a soberba de poucos causando a miséria de milhares e                

nós, ingênuos, achávamos que sairíamos ilesos.  

 

As ruas vazias, o mundo em pause num verdadeiro cenário apocalíptico diante de              

nossos olhos, as estatísticas na televisão alardam números assombrosos e nós, ainda atônitos,             

tentando acreditar no que parece irreal. Estávamos convictos de que éramos os seres mais              

competentes do universo e no nosso imaginário uma pandemia global não passaria de uma              

mera piada. Na cruel realidade pandêmica, nos negamos a reconhecer os números noticiados             

como pessoas, como histórias de vidas e de famílias que eram interrompidas. Até que uma               

das vítimas seja você ou um ente seu. Até que aqueles dados se transformam em nomes -                 

nomes que você pronunciou durante toda a sua vida e agora se vê impotente ao assistir seus                 

desfechos - seus últimos traços de dignidade se esvaindo enquanto seus corpos frios são              

embrulhados em plástico, sem direito a despedidas dignas e reverências fúnebres merecidas.  

 

Assim me vejo de forma assustadora em meio a esse caos. Mal é terminada a                

construção de meus pilares, os ensinamentos diligentes de meus pais esculpidos em meu             

caráter, e já me encontro em meio a essa grande tempestade. E se antes o mundo já me                  

apressava a tomar decisões, a saber detalhadamente quais eram meus valores, exigindo-me            

ser culta, letrada e competente embora mostrasse que o uso do meu conhecimento de forma               

prática na sociedade revela que ainda não sou capaz de falar por mim mesma.  

 

Não sou um robô nem uma máquina. Meu coração não é um motor e o que corre em                   

minhas veias não é óleo, mas sangue. Contemplo o simples fato de que para viver eu preciso                 

primeiro sobreviver. Preciso respirar e sentir o ar expandindo meus pulmões, preciso de um              

ambiente saudável, de uma casa, de um planeta e, sobretudo, preciso de pessoas. Dependo              

delas e de as ver, de as tocar, de ouvir suas histórias e sentir o calor de suas presenças. Não                    

somos seres autossuficientes - nunca fomos. Vivemos para servir aos outros, com a             

consciência de que nosso tempo é curto demais para ser gasto apenas com coisas sem um                

verdadeiro sentido e, justamente quando vamos contra nossa própria natureza, somos           

atingidos pelas consequências de nossos atos bem a tempo de salvarmos nossa essência.  

 



A fragilidade da nossa existência não é uma fraqueza a ser combatida, mas é               

justamente aquilo que torna a vida preciosa. Só porque um livro possa ser queimado e se                

transformar em cinzas, não significa que suas páginas não contenham uma história - e que               

esta não valha a pena ser lida. A transitoriedade e a intensidade de nossas vidas são as cores                  

que distinguem a humanidade do preto e branco do universo. Procuramos desesperados a             

redenção, mas nunca a vamos alcançar se prosseguirmos com esse individualismo doentio.            

Temos mais ferramentas em nossas mãos do que outrora nossos antepassados sonharam em             

ter. Instrumentos que podem ser utilizados para encerrar a desigualdade, a miséria e a              

violência se decidirmos por fim nos reconhecermos como iguais.  

 

Perguntam-me então quem sou eu nesse novo mundo. Sou a mudança - cansada dessa               

cultura de descarte e de automação da vida. Sou a solidariedade - farta de cruzar meus braços                 

e abafar minha voz perante as injustiças e crueldades praticadas contra os oprimidos. Sou a fé                

- convicta de que há ainda bondade mesmo com toda a obscuridade desses tempos difíceis.               

Sou mais uma jovem em meio a milhares que escutam no silêncio um grito ensurdecedor de                

procura por um propósito - e finalmente o encontro olhando para o próximo a quem eu posso                 

ajudar.  

  

G.M Rodrigues 

 

 

 

 

 


