
Como o coronavírus vai mudar nossas vidas:  

tendências para o mundo pós-pandemia 

 
 

A Covid-19 mudou nossas vidas. Não estou falando aqui simplesmente da alteração 
da rotina nesses dias de isolamento, em que não podemos mais fazer caminhadas no 
Minhocão ou ir aos nossos bares e restaurantes preferidos. Sim, tudo isso mudou nosso 
cotidiano — e muito. Mas o meu convite para você é para pensarmos nas mudanças mais 
profundas, naquelas transformações que devem moldar a realidade à nossa volta e, claro, as 
nossas vidas depois que o novo coronavírus baixar a bola. Por isso talvez seja melhor mudar 
o tempo verbal da frase que abre este texto e dizer que o coronavírus vai mudar as nossas 
vidas. Mas como? Que cenários prováveis já começam a emergir e devem se impor no mundo 
pós-pandemia? 
 

O mundo pós-pandemia será diferente 
Entender que mundo novo é esse é importante para nos prepararmos para o que vem por aí. 
Porque uma coisa é certa: o mundo não será como antes, conforme nos alertou o biólogo Átila 
Iamarino. 
“O mundo mudou, e aquele mundo (de antes do coronavírus) não existe mais. A nossa vida 
vai mudar muito daqui para a frente, e alguém que tenta manter o status quo de 2019 é alguém 
que ainda não aceitou essa nova realidade”, disse nesta entrevista para a BBC Brasil Átila, 
que é doutor em microbiologia pela Universidade de São Paulo e pós-doutor pela Universidade 
Yale. “Mudanças que o mundo levaria décadas para passar, que a gente levaria muito tempo 
para implementar voluntariamente, a gente está tendo que implementar no susto, em questão 
de meses", diz ele. 
 
Efeitos do coronavírus devem durar quase dois anos 
As transformações são inúmeras e passam pela política, economia, modelos de negócios, 
relações sociais, cultura, psicologia social e a relação com a cidade e o espaço público, entre 
outras coisas. 
O ponto de partida é ter consciência de que os efeitos da pandemia devem durar quase dois 
anos, pois a Organização Mundial de Saúde calcula que sejam necessários pelo menos 18 
meses para haver uma vacina contra o novo coronavirus. Isso significa que os países devem 
alternar períodos de abertura e isolamento durante esse período. 
Diante dessa perspectiva, como ficam as atividades de lazer, cultura, gastronomia e 
entretenimento no centro e em toda a cidade durante esse período? O que mudará 
depois?  

 
 
 
 
 

 

Confira 5 tendências para o mundo pós-pandemia 
 

Revisão de crenças e valores Menos é mais 

“As crises obrigam as comunidades a se 
unirem e trabalharem mais como 
equipes, seja nos bairros, entre 
funcionários de empresas, seja o que for... 
E isso pode afetar os valores daqueles 
que vivem nesse período —assim como 
ocorre com as gerações que viveram 
guerras”. 
 

A crise financeira decorrente da 
pandemia por si só será um motivo para 
que as pessoas economizem mais e 
revejam seus hábitos de consumo. Mas a 
falta de dinheiro no momento não será o 
único motivo. As pessoas devem rever 
sua relação com o consumo, reforçando 
um movimento que já vinha acontecendo.  
 
 

Trabalho remoto Experiências culturais imersivas 

O home office já era uma realidade para 
muita gente, de freelancers e 
profissionais liberais a funcionários de 
companhias que já adotavam o modelo. 
Mas essa modalidade vai crescer ainda 
mais. Com a pandemia, mais empresas —
de diferentes portes— passaram a se 
organizar para trabalhar com esse 
modelo. Além disso, o trabalho remoto 
evita a necessidade de estar em espaços 
com grande aglomeração, como ônibus e 
metrôs, especialmente em horários de 
pico.  

Como resposta ao isolamento social, os 
artistas e produtores culturais passaram 
a apostar em shows e espetáculos online, 
assim como os tours virtuais a museus 
ganharam mais destaque. Esse 
comportamento deve evoluir para o que 
se pode chamar de experiências culturais 
imersivas, que tentam conectar o real 
com o virtual a partir do uso de 
tecnologias que já estão por aí, mas que 
devem se disseminar, como a realidade 
aumentada e virtual, assistentes virtuais 
e máquinas inteligentes.  
 

Reconfiguração dos espaços do comércio  
A pandemia vai acentuar o medo e a 
ansiedade das pessoas e estimular novos 
hábitos. Assim, os cuidados com a saúde e 
o bem-estar, que estarão em alta, devem 
se estender aos locais públicos, 
especialmente os fechados, pois o receio 
de locais com aglomeração deve 
permanecer.  
 

Adaptado de “Como o coronavírus vai mudar 
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       Como o coronavírus vai mudar nossas vidas:  

       repensando o espaço escolar – PARTE I  

 
 
Elabore uma lista apontando 08 transformações que deverão ocorrer no 
 espaço escolar no “mundo pós-pandemia” 

 

 

Pense em questões como: 

 

 

 Circulação pelos corredores 

 

 Organização do espaço da sala de aula 

 

 Horários de recreação 

 

 Extinção de alguns espaços  

 

 Novas formas de interação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL ELABORADO PELOS PROFESSORES:  
Demian Castro (Campus Realengo II)     /       Marcos Lima (Campus São Cristóvão II) 
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A escola pós pós-pandemia 

FIQUEM EM CASA 

 


