
CARTA ABERTA PARA ÀS NOVAS GERAÇÕES QUE HERDARÃO O 
MUNDO: 

Maria Luíza, Bento, Caetano, Duda, Clarice, Clara, Carol, João, Davi, Gabriel, 

Gabriela, Michelzinho, Matheus, Bruno, Rodrigo, Melissa, Sara, Joana, 

Henrique, Pepê, Biel, Antônia, Valentina, Lucas, Luma, Ana, Maria, Mariah, 

Mariana, Mateus, Vinicius, Duda, Alice, Luana, Pedro, Alexis… 

 

 

Estamos no ano de 2021, para ser mais exata no dia 31 de dezembro, 

último dia do ano e eu aqui escrevendo essas linhas, tentando colocar nos 

últimos dias do ano e me dou conta de vocês, as novas gerações e o mundo que 

vocês herdarão de nós. Farei uma breve retrospectiva. No ano passado, em 

março 2019, a humanidade foi atropelada por um vírus chamado COVID-19, um 

vírus letal, que só no Brasil, registrou 616 mil mortes até que a vacina chegasse. 

E ela chegou em tempo recorde, graças a ciência que começa com vocês, desde 

que sejam levados à sério pelos adultos que os cercam.  

De lá para cá, passamos a viver tempos de isolamento e um sentimento 

de vazio e estranhamento passou a tomar conta de muitos de nós. Não vou me 

ater a muitos detalhes, pois com certeza, vocês irão saber e ler sobre essa 

época. Vocês acreditam que até a forma de nascer, viver e morrer já sofrem 

mudanças significativas, a convivência humana diminuiu e muitas festas em 

família já acontecem pelo ZOOM, MEET... e hoje, máscaras e álcool gel são 

parte do nosso look.  

Da noite para o dia tivemos que mergulhar no mundo web de vocês, eu 

particularmente tive que adaptar tecnologias na minha vida pessoal, familiar e 

profissional. O mundo off se transformou em mundo on, quase me perdi em 

tantas conexões e telas. Sobrevivi e já estou buscando o equilíbrio entre ligar e 

desligar.  

Outro dia, ao receber no consultório, uma criança de 5 anos, perguntei-

lhe:  

- Você sabe porque sua mãe te trouxe aqui? 

- Ela me olhos fixamente nos olhos e disse: 

- Jane, pula essa parte. Eu já te pesquisei no Google e sei bem quem é 

você e o que vim fazer aqui. (Esse mundo é totalmente novo para mim, terei que 

aprender muito com vocês). 

Lá estava a analista Jane, escutando aquela criança e inaugurando-se 

em um outro mundo. Ao longo da minha experiência de vida (57 anos), aprendi 



que quando uma criança chega em nossas vidas, temos um convite: renascer e  

rever nossas responsabilidades frente a vocês.  

“A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o 

bastante para assumirmos a responsabilidade por ele e, com tal gesto, salvá-lo 

da ruína que seria inevitável não fosse a renovação e a vinda dos novos e jovens 

(...) é, também, onde decidimos se amamos nossas crianças o bastante para 

não expulsá-las de nosso mundo e abandoná-las a seus próprios recursos (...)”.  

Hannah Arendt 

Então, aqui estou eu, tentando fazer isso e principalmente me dispondo 

a aprender muito com vocês, já que a tão esperada mudança do mundo está em 

vocês, na forma com que vocês nos olham quando crianças, vocês já 

entenderam que a mudança é muito mais simples do que imaginam os adultos.  

Vocês já entenderam que relações humanas são diferentes de conexões 

virtuais. Nós é que sempre buscamos colocar rótulos e idealizações em vocês. 

Desculpem meus amigos e amigas, as vezes nos apressamos em dar nomes 

para aquilo que ainda não conhecemos bem.  

Vocês, crianças e jovens, já entenderam que a mudança está no ar, na 

água, nos solos, no equilíbrio da vida, na alimentação saudável, nas diferentes 

formas de amar, no cuidado com a saúde mental e física. Vocês já entenderam 

sobre a importância dos laços sociais e até na autenticidade de cada um de 

vocês, por mais que vocês tenham “tribos”. E os cadernos de poesia? jamais vi 

tantos sentimentos ganharem asas, até com os stremears que vocês me indicam 

estou apreendendo sobre o mundo de vocês.  

Obrigada por me fazerem voltar a ler poesia, a escutar música e a 

investir afeto nos esportes. A arte realmente é algo em comum entre nossas 

gerações. Fico fascinada como vocês se expressam através delas.  

Obrigada por vocês me ensinarem que não existem profissões do futuro, 

e sim dedicação ao trabalho que vocês acreditam e que passa pelo coração, faz 

com os olhos brilhem e o estudo tomem o seu lugar. Continuem acreditando que 

não é sobre chegar em primeiro lugar, que a vida não se resume em ganhar ou 

perder, em ser positivo ou não. A vida é muito mais do que isso. A vida é escolha 

diária.  

Enquanto isso, entre aprendizagens e desaprendizagens, sigo aqui 

escrevendo palavras, como diz Lya Luft (escritora sensível que nos deixou 

ontem): “Escrevo porque tenho prazer em elaborar com palavras esse traçado 

de tantas vidas” ou como escreveu Caio Fernando Abreu: “Quando tudo parece 

sem saída, sempre se pode cantar. Por isso, escrevo”.  



Portanto, escutem com o coração, como disse Daniel Munduruku: “Se 

as palavras conseguirem adormecer dentro do coração, quando acordarem 

sairão histórias novas, contadas a partir do sonho do contador”. Esse é o legado 

da humanidade.  

Contem e escutem nossas histórias, há muito a ser aprendido entre as 

gerações. “Muita gente pequena, em lugares pequenos, fazendo coisas 

pequenas, pode mudar o mundo”, já dizia Eduardo Galeano. 

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2021. 

 Feliz Novo Ano, 

 com carinho Jane Patricia Haddad 

 

 

  


