
Quem são os Homo Sapiens? 

 

Doze anos. Doze anos foi o período de tempo em que as Nações Unidas nos alertaram, 

homos sapiens, que teríamos para salvar nosso habitat, nosso mundo. Contudo, para muitos de 

nós, doze anos é uma vida inteira. Dezessete. Dezessete objetivos sustentáveis foram criados, com 

o princípio de atingi-los até 2030, os quais teriam o propósito de solucionar os desafios 

contemporâneos voltados principalmente para questões ambientais e seus fatores. Porém, já foi 

dito que muitos países não conseguirão atingir tais metas, mesmo faltando ainda doze anos. 

Similarmente, há dezessete leis ambientais impostas no Brasil desde 1965. Entretanto, a última lei 

criada em prol do meio ambiente data de 1980. Hoje, trinta e nove anos depois, nenhuma outra lei 

foi estabelecida e o Brasil segue visto como o país que falha na aplicação destas. Se nos 

providenciam tanto, por que nós desperdiçamos tanto?  

 

Nós, humanos, esperamos outras espécies falecerem e desaparecem definitivamente de 

nosso mundo, para começarmos a lamentar e agir. Esperamos nossa água e mata entrarem em 

escassez enquanto construímos nossos desejos societais. Matamos ativistas, em vez de escutá-los. 

Queremos uma paisagem azul, mas nossas ações a deixam cinza. Tratamos o mar como nosso 

próprio lixão e reclamos da falta de água cristalina.  

 

Nós acreditamos que somos o centro da natureza,  que somos superiores. Nós somos 

aquelas ou aqueles que criamos o mundo, criamos tudo aquilo que vemos e sentimos. Quão 

ignorantes e ingênuos nós somos, meus queridos homos sapiens. Contudo, não julgo todos com 

tais adjetivos, há uns de nós que são mais desenvolvidos e têm a compreensão ambiental e 

conscientizadora sobre nosso mundo. Essa  é a esperança da nossa população, da nossa espécie, 

de nosso mundo. Podemos considerá-los nossas heroínas ou heróis, aqueles que lutam 

continuamente e justamente para todos - incluindo cada indivíduo de origem, classe social, gênero, 

princípio, orientação sexual, ou até nem humano - que foram afetados e excluídos da nossa 

ganância e ambição, para todos aqueles que maltratamos com nossas ações ímpias que acabaram 

virando involuntárias, viraram parte de nós. Parte de nós, homo sapiens.  

 

Esses números mencionados acima, podem parecer apenas dígitos banais, todavia, estas 

são as nossas ferramentas. Como temos nossas ferramentas para construir nossas fábricas e ações, 

do mesmo modo, temos esses utensílios para nos ajudar. Tendo nosso conhecimento, a construção 

de um edifício, o desmatamento total de uma floresta, a extinção de uma espécie, a falta de água 

de um povo, o lucro de uma conquista e a destruição de nosso mundo, levam tempo, assim como 

a mudança de nossas mentes e ações levarão. Nosso processo de modelagem necessitará de uma 

grande estimativa de tempo e um enorme investimento. Porém, como nós, homo sapiens, sabemos, 

no final tudo haverá de valer a pena.  
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