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Voce esta 
pronto para 

omundo 
p6s-pandemia? 

Dos h6.bitos adquiridos durante 
o confinamento social, quais vieram paraficar? 

Especialistas respondem. 

POR Andre Bernardo 

"Como sera o amanhi?'' e uma pergunta que a humani
dade se faz desde sempre e que esta muito bem represen
tada no otimista samba-enredo O Amanha, da escola de 
samba Uniao da Ilha do Governador, de 1978. Nesse mo
menta, porem, em que vivemos a pandemia da Covid-19, 
quando o planeta ultrapassou a marca dos 7 milh6es 
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de casos con firm ados da doen c;a e 
·s dl' 400 m il m o rt cs (n un1e ro s ma 1, 

do dia 11 de junho), essc questi o na-
mento gan ha u m to m mais d ram a 
ti co. Todo s q u c re m os saber com o 
ser ,i O mund o p6s -pand emi a. Sera 
u n1 l uga r m ai s h un1a no, e1npa ti co 
e co labora tivo de se viver? Ou, ao 
contrario , sera rnais egoista, totali
tari o e co1npetitivo? Ha muitas du
vidas e poucas certezas. "Nao existe 
um unico futuro. Ha futuros possi
veis '; observa Sabina Deweik, mestre 
em Comunicac;ao e Semi6tica pela 
PUC-SP, cac;adora de tendencias e fu
turista. "Temos agora a possibilidade 
de escolher outro caminho, mais cola
borativo, solidario, desmaterializado, 
mais em linha com esse novo mundo:' 

Uma das poucas certezas que te
mos e que O novo coronavfrus esta 
agindo como um "acelerador de futu
ros''. E como se o estado de pandemia 
declarado pela Organizac;ao Mundial 
da Sau.de (OMS) no dia 11 de marc;o 
tivesse apertado a tecla de fast for
ward e avanc;ado rapidamente a vida 
no planeta Terra. Mudanc;as que, em 
sua velocidade normal, levariam anos 
para acontecer se tornaram realidade 
em poucas semanas, como, por exem
plo, a adoc;ao do home office. Mas, ha 
outros: a telemedicina, o e-commerce, 
a educac;ao a distancia. ''As pessoas es
tao tendo um 'curso intensivo de vida 
virtual' nesta pandemia'; afirma Yuri 
Lima, pesquisador do Laborat6rio do 
Futuro. ''Algumas das praticas adotadas 
durante a pandemia permanecerao e 
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atividades coma ali1nentac;ao, compras 
trabalho e educac;ao serao feitas de ma~ 
neira cada vez m ais virtual:' 

Por ironia do des tino, a pandemia 
da Covid-19 conferiu aos habitantes 
das Americas um poder cobic;ado por 
todos : o de enxergar o futu ro. E nao 
estamos falando aqui, com a diria a 
letra do compositor Joao Sergio1 de 
"bola de cristal, jogo de buzios, car
tomante ... " Nao. Pela primeira vez na 
hist6ria da ra<;a humana, bastava ver 
o que estava acontecendo na Europa 
e na Asia - os primeiros continentes 
atingidos pela Covid-19 - para saber, 
dali a algumas poucas semanas, o que 
aconteceria nas Americas do Sul, Cen
tral e do Norte. 

Mas o que fizemos com esse "su
perpoder" que nos foi dado? "Des
perdic;amos a oportunidade de tomar 
precauc;oes e evitar o pior, e continua
mos a acreditar que o que aconteceu 
por la, nao aconteceria por aqui': diz 
Beia Carvalho, palestrante futurista 
e presidente da Palestras Five Years 
From Now. "Podiamos ter aproveitado 
melhor essa oportunidade inedita de 
ver o futuro:' 

P 
OR ESSAS E outras que nem todo 
mundo compartilh a da euforia 
de acreditar que o mundo pos

pandemia sera outro, bem diferente 
do atual. "Nao teremos nada novo, 
nem normal'; diz Joao Vitor Rodrigues, 
doutorando em Comunicac;ao Social 
pela PUC-Rio e professor da ESPM. 
"Nao tern nada de normal viver em 


