
Ibirité, 01 de Janeiro de 2120. 

 

Carta para a Humanidade... 

 

Primeiro de Dezembro de 2019 o primeiro caso da SARS- COV-2, ou Covid-19 

como ficou popularmente conhecida no mundo, aconteceu na cidade de Wuhan na 

China; a princípio o mundo e a Organização Mundial da Saúde não deram a importância 

devida por se tratar de um processo infeccioso local, trataram-na como um processo 

endêmico local. A atenção do mundo começou-se a voltar-se para Wuhan quando a 

nova infecção respiratória passou a ficar sem controle, afetando o sistema de saúde 

local; mas, o mais grave estava por vir quando começaram a surgir pelo mundo diversos 

casos, levando a OMS a uma nova reclassificação de endemia para pandemia, pois a 

infecção já houvera se espalhado pelo mundo. A princípio assistíamos como 

expectadores os casos na China, especificamente na cidade de Wuhan, em pouco tempo 

estávamos mergulhados em uma espécie de filme ou seriado norte americano de ficção 

cientifica, daqueles geniosamente produzidos por Hollywood; pela primeira vez naquele 

tempo como consta nos arquivos históricos dos museus, e das memórias da internet ou 

hoje como conhecemos como: Cybernet (uma central única de computadores onde a 

sede central é localizada em Pequim na China). Onde todos os países do mundo 

depositam seus dados, financeiros, pessoais e todo tipo de transação financeira e todos 

os cadastros humanos se encontram neste servidor.  

Tudo o que se sabe do mundo neste período encontra-se no museu da humanidade 

localizado na cidade de Paris, onde toda cronologia da infecção é retratada; muitas 

teorias acerca da origem da doença entraram em discussões intensas, até mesmo com 

temperaturas elevadas e todas as formas de discursos de ódio e de teorias da conspiração 

e de estratégias de manobras de ascensão imperialistas; estes fatos nunca foram 

provados, muito embora também não fossem descartados. A linha adotada pela ciência e 

toda comunidade cientifica em geral chegaram a conclusões com ressalvas e 

ponderações acerca das mudanças climáticas, da agressão ao meio ambiente, e das 

alterações nos hábitos alimentares produziu um ‘super-vírus’ capaz de resistir a toda 

forma de tratamento presente no momento, mas que adiante conseguiriam decifrar e 

mapear seu genoma. 

O que se sabe deste tempo é que: O Mundo mudou... E a sociedade que vivemos 

nos dias de hoje no século XXII é fruto desde triste, mas grandioso período de 

transformações e mudanças. O mundo se viu diante de um inimigo invisível, sem 

fronteiras, e sem distinções de classes; e a partir deste evento a sociedade pode perceber 

a brevidade da vida e o quão estavam fazendo errado! E como a vida poderia ser 

simples quando se trabalha pela coletividade, pela vida e pelo bem comum. Os arquivos 

nos mostram um mundo inicialmente em pânico, envolto ao uso de máscaras, luvas, 



álcool em gel, pessoas em distanciamento social, sistemas de saúde a beira do colapso, 

profissionais da área da saúde esgotados; políticos negacionistas, manobras de uso da 

pandemia para fins políticos, desvios de recursos para o combate a doença e etc; mesmo 

no auge do colapso vimos os humanos ainda sendo desumanos... Porém nem tudo foi 

ruim! O saldo positivo desde período fez com que entendêssemos que o planeta Terra 

estava doente, e, além disso, o ser humano estava gravemente doente; começou-se ali 

nosso processo de mudança e regeneração, muitos começaram a despertar desse modelo 

materialista e consumista de ser; percebendo que o mesmo estava levando o planeta e os 

recursos ao esgotamento. É evidente que nesse período que transcorre a temporalidade 

de 100 anos, nem tudo foi perfeito, e ainda não é! Em nosso tempo contemporâneo de 

hoje, do ano de 2120. Mas, estamos mudando, melhorando, já somos muitos bilhões de 

pessoas, que querem viver... E respeitar nosso planeta e todos os seres vivos que nele 

habitam. 

O que estudamos nos livros e nas escolas, e o que nossos professores nos 

ensinaram foi que: a partir desde evento histórico a humanidade começou a repensar sua 

existência; e acredito que com tudo isso fomos  aprendendo, que cada pessoa passou a 

repensar seu papel no mundo e o legado a deixar para outras gerações. Nestes últimos 

cem anos não vivemos a plenitude suprema da existência; tivemos que conviver com 

guerras localizadas, invasões em países em detrimento de interesses capitalistas e 

recursos minerais obtidos dos mesmos, de 2020 até 2050 o meio ambiente foi 

gravemente atingido; com queimadas por todo planeta, extinção de muitas espécimes de 

animais, avanço desenfreado da agricultura e pecuária, alterações significativas no clima 

da terra; sendo que em algumas cidades pelo mundo registraram temperaturas de 

desertos, chegando a 50º a 52º graus Celsius. Enfim, para o leitor desde carta 

aparentemente pode parecer que não mudamos em nada; mas, avançamos é muito! Em 

2040 a ativista das causas ambientais Greta Thunberg da Suécia é eleita presidente da 

ONU pela Assembléia geral, a partir deste acontecimento surgiram várias lideranças 

jovens pelo mundo, e passamos a colocar em pauta as questões ambientais, novos 

caminhos para produzir alimentos, preservação e manutenção das águas, e colocar o ser 

humano no centro das decisões, neste processo também estamos construindo um 

modelo alternativo de sistema econômico que não coloque um ser humano contra o 

outro, buscamos um modelo capitalista humanizado, colocando o ser humano no centro 

da vida; e não endeusando o mercado como um deus de carne e osso, que não vemos e 

jamais conheceremos. A base deste estudo que propõe a transição para um modelo 

econômico que atenda a todos e, sobretudo aos menos desfavorecidos, se dá no período 

da pandemia de 2020 onde milhões de pessoas ficaram em casa, ou trabalhando em 

home office; neste período todos os países do mundo desenvolveram um auxilio 

emergencial financeiro, onde todos os governos disponibilizaram quantias de dinheiro 

que eram depositadas em contas digitais, visando atender as necessidades básicas da 

população; com base nisso ficou fácil propor para os parlamentos de todo mundo a 

necessidade de um programa de renda básica, que priorizasse os mais desfavorecidos e 

os invisíveis da sociedade. Assim iniciou-se as discussões acerca de um modelo 

econômico que integrasse a todos sem distinção.  



Nossa integração global se deu por completa em 2080, estávamos realmente 

integrados enquanto seres humanos e habitantes do mesmo planeta; o diferencial que as 

gerações pós 2020 enfatizaram baseou-se em novas estruturas escolares, em novos 

padrões, novos conceitos de vida e de respeitabilidade; passamos a praticar mais a 

empatia, e a entender e nos colocar no lugar do outro; entendemos que as gerações 

passadas nos entregaram um mundo cheio de rupturas, mágoas, e eventos históricos 

desastrosos; precisávamos nos curar o outro e, sobretudo entender que a diversidade é o 

bem mais belo da vida humana, o fato de não sermos iguais, de termos culturas e 

bagagens de vida e modos de interpretar a vida diferenciados; percebemos que ao invés 

de nos destruirmos ao querer impor uma cultura sobre a outra, impedia-o nos de 

aprender e crescer com o olhar do outro para uma pretensa vida moderna no nosso 

tempo. Ficou evidente para todas as nações que podíamos viver num mundo globalizado 

respeitando as tradições políticas, culturais e religiosas dos outros povos; a questão 

central era não tencionarmos para promover uma mudança brusca e forçada pelo 

instrumento de uma guerra ou intervenção militarizada, passamos a construir a paz 

quando soubemos entender as diferenças, e os processos culturais de cada povo. 

Além destas feridas antigas avançamos em outros aspectos das divergências 

humanas, temos tentando ao longo das décadas promover a integração dos seres em 

todos seus aspectos de humanidade; avançamos no combate ao preconceito racial, nos 

preconceitos ligados a diversidade sexual como nos casos de homossexualidade 

(Masculina e Feminina), nas questões de transfobia e todos os crimes e preconceitos que 

sofrem a comunidade LGBTQIA+; avançamos também nos preconceitos com os 

imigrantes, com os indígenas, e nas questões de culto e liberdade religiosa; é em todas 

as demais questões que outrora perpassavam nossos antepassados, esses casos em nosso 

século são extremamente isolados e quando ocorrem são severamente punidos com as 

leis e os novos regimentos da declaração universal dos direitos humanos, e das leis 

coletivas de todos os países pertencentes a ONU. Este novo mundo em que vivemos 

está longe de ser o mundo perfeito, que a terra merece e todos os nossos irmãos em 

humanidade almejam construir; mas, em menos de um século demos um salto 

significado nos aspectos educacionais, na inclusão, no combate a pobreza e 

desigualdade social; e estamos quase acabando com pequenas zonas de conflito no 

oriente, o grande avanço que conseguimos foi criar o estado da Palestina e promover a 

paz com Israel delimitando o território de cada país e praticamente conseguimos 

pacificar as duas regiões e combater pequenas facções que não aceitavam a paz; este 

nosso século ficou conhecido como “Paz e diálogo entre os povos.” 

Há um caminho longo para percorremos e para empreendermos a plenitude entre 

os povos e curar a feridas da terra, o planeta que estava na UTI agora se encontra na 

enfermaria; já estamos maduros o suficiente para entendermos que estamos neste 

planeta de passagem, que somos matéria, é matéria composta por átomos que também 

morrem; ficou evidente que geração após geração precisamos entregar um planeta 

melhor para a próxima geração, a geração subsequente vive em nós através das ligações 

genéticas e aos valores e preceitos que deixarmos construindo para os mesmos.  



Nesta mensagem futurística deixamos registrado muito do que se foi concretizado, 

e o que ainda almejamos enquanto humanos e terráqueos, aos humanos do tempo 

presente que lerem estas linhas, compreendam o que fomos, aprendam com nossos erros 

e busquem geração após geração entregar um mundo melhor para os que virão... E 

quanto à cura para o Corona Vírus vários países a partir de Junho de 2021 conseguiram 

produzir a vacina e disponibilizá-la para todo o planeta; e por ironia nossa a própria 

substância da vacina tinha em seu composto 70% de H2O, e as demais substâncias 

foram encontradas na floresta amazônica na parte brasileira da floresta com a ajuda das 

comunidades indígenas; não poderíamos ter um ‘tapa de luva maior’ a salvação estava 

na natureza que embora na época ferozmente agredida conseguiu resgatar o homem e 

conectá-lo novamente ao meio ambiente em pleno pulmão do mundo. O vírus que para 

muitos na época ò vinham como maldição, castigo ou desgraça, trouxe dor a muitas 

famílias, impossibilitou despedidas, ceifou milhões de vida; mas, passado-se as décadas 

chegou-se a um consenso que ele foi uma benção, um sinal em fleche no amarelo para 

corrigirmos nossas más tendências e mudar o homem em um ponto crucial; o coração 

do homem precisava ser transformado, as mudanças nas políticas públicas e nas 

diretrizes educacionais começaram a fomentar empatia e amor; essas são hoje em dia os 

dizeres de muitas bandeiras pelo mundo. A terra vem mudando porque alguns homens 

mudaram, e resolveram espalhar esse vírus contagioso que não fere ninguém, e que só 

faz multiplicar a paz e o amor nesses novos tempos da terra. 

 

 

 

 

OBS: Esta é uma obra de ficção, com elementos históricos das vivências humanas 

e com desejos e pensamentos de construção de um mundo pacificado, que todos sem 

exceção possam chamar de lar, que todas as pessoas encontrem seu papel no mundo. E 

busquem a promoção da paz, do amor e da vida. Pois a lei maior que pode nos reger têm 

que colocar o amor como fundamento de tudo! 

 

Atenciosamente, 

 

Leonardo Prado. 

20/10/2020 


