
 

 
 
 

E DE REPENTE O MUNDO MUDOU 
 

 
E de repente acordamos e o mundo já não era o mesmo. Mas como assim? Cadê o nosso 
mundo? O que fizeram com ele? Será que nós éramos felizes e não sabíamos, éramos livres e 
nem aproveitávamos? Será que não tínhamos medo e também não sabíamos? Agora já não 
sabemos o que é viver sem medo. Reclamávamos de acordar cedo e sairmos para os estudos, 

para o trabalho, para o mundo lá fora, e agora sair é tudo que queremos.  
Sem avisos, sem ensaios, sem qualquer preparação, como um meteoro inesperado e desgarrado de algum 
canto da nossa galáxia, de repente caiu sobre nós uma calamidade. Fomos atingidos em cheio e num piscar 
de olhos, a humanidade havia mudado, nosso planeta tinha adoecido. Abrupto assim, de repente. E nós já 
não podíamos visitar nossos velhos, abraçar os nossos queridos, nem andar tranquilamente pelas ruas. As 
ruas lindas da nossa cidade de cuja beleza não tínhamos nos dado conta. Como se repentinamente o 
mundo de fora tivesse se tornado perigoso, inóspito, inimigo. E cá estamos nós, proibidos de nos 
distrairmos com as muitas ocupações e atividades do mundo externo e obrigados a encontrar, na marra, o 
nosso mundo interno. Alguns com muito medo, medo de morrer, medo de estar só, medo deste encontro 
consigo mesmo, medo dos seus pensamentos e sentimentos, medo de ter medo. Para muitos, um 
encontro há muito adiado mas tão necessário e mesmo essencial. 
Sempre houve remédios, se um antibiótico não funcionava, havia outro e mais outro. E de repente, em 
2020, em pleno século XXI, não temos a vacina, não há remédios, nenhum tratamento sabidamente eficaz, 
não sabemos nada deste estranho invisível. Este estranho que nos persegue a todos, ameaça, gruda nos 
objetos, nas roupas, nos cabelos, nas solas dos sapatos. Minha nossa, como pode existir algo assim? 
Aquele entregador, que antes nos trazia alegria, afinal nos trazia o que havíamos encomendado, agora nos 
causa medo. 
Temos vontade de pedir que fique longe, não se aproxime, alto lá. E nós de máscaras, luvas, sapatos anti-
vírus, nós, pobres de nós, envergonhados por estarmos tão protegidos enquanto o nosso amigo, o nosso 
semelhante, o entregador, se arrisca por nós. 
Agora além de medo sentimos pena, culpa, angústia, apreensão por aquele que não pode se poupar como 
nós. Estamos todos no mesmo barco, somos todos de risco. Pensamos que não sairemos iguais desta 
calamidade. Não podemos sair. A injustiça social fere o nosso ser, nos envergonha, preocupa. E os que não 
podem deixar de trabalhar? E os mais vulneráveis? E os que não podem se isolar? Como não fizemos mais 
para ajudar? Como deixamos que o mundo se transformasse em algo tão cruel e injusto? E cá estamos nós, 
da sala para o quarto, do quarto para a cozinha, da cozinha para a varanda. Será que vamos suportar esta 
clausura? E de repente percebemos que pode não ser tão difícil, precisávamos tanto arrumar umas coisas, 
há quanto tempo não ousávamos preparar algo gostoso na nossa cozinha, um papo há tanto adiado, 
aproveitarmos o ócio. Olhamos pela janela e percebemos o outono chegando, em outros cantos a 
primavera. Há quanto tempo não percebíamos uma mudança de estação, tudo passava batido, estávamos 
tão concentrados no horário, no tempo, na tarefa a ser cumprida que não prestávamos atenção à nossa 
volta. Será que paramos de olhar o mundo? 
Damo-nos conta de como é bom meditar, parar para respirar, sentir o ar entrando nos pulmões, fazer 
pequenos exercícios, ficarmos alegres por apenas estarmos vivos. 



Os mares ficaram mais limpos, os céus mais azuis, a poluiçao foi reduzida, animais desaparecidos passaram 
a nos visitar e nos fazer pensar em como é dura a clausura, e por que será que nós seres humanos, 
submetemos tantos seres vivos à este horror? Parece mesmo que até a terra está girando mais devagar, o 
tempo mudou, nossas urgências também.  
É, e de repente temos todos a chance de muitas mudanças, muitos novos planos, que agora sim 
pretendemos realizá-los. O mundo não será mais o mesmo. Damo-nos conta que talvez, infelizmente, a 
humanidade precisou viver esse horror tamanho para poder enxergar o quão aprisionada estava, o quão 
equivocada em relação aos seus valores. O que tinha valor passou a nada valer frente a esta ameaça tão 
cruel. A única coisa que nos faz suportá-la é um sentimento que estava escondido, um sentimento de 
solidariedade com o outro, seja ele quem for. Estamos todos no mesmo barco. É hora de parar e 
finalmente pensar, pensar muito, em si mesmo, no outro, naquele que não conheçemos, mas que também 
é um igual, é nosso irmão nesta caminhada, pensar na natureza, no planeta, na vida. 
E de repente temos a chance de mudar o que estava tão errado e nós não percebíamos. 
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