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Carta aos(as) pesquisadores(as) e profissionais livres 

Para todas as pessoas que se encontram em crise, em transição, em ressignificação de suas vidas e carreiras, que 
passaram por momentos de estresse, frustração e indignação com as coisas como elas são hoje, que estão 

descrentes e esperançosas ao mesmo tempo. 

 
Para aquelas que já enxergam e vivem novas formas de se pensar e trabalhar no mundo, para os que acham que 

nada vai resolver o caos que estamos vivendo, e para os que percebem toda a oportunidade e possibilidade nesses 
tempos de mudanças, incertezas e complexidade em que a humanidade está passando. 

 
Principalmente para os que estão dispostos a assumir suas responsabilidades, investigar suas realidades, duvidar 

de seus pressupostos e dar um novo sentido para suas vidas e profissões de forma mais livre, consciente e 
transformadora para todos em sociedade. 

 
Para as pessoas que querem criar seus próprios caminhos, despertar seus potenciais, desenvolver suas 

capacidades, produzir seus conhecimentos e práticas profissionais únicas, relevantes, pertinentes e 
complementares. 

 
Que buscam o poder da comunidade, da colaboração e coletividade para resolver problemas e construir soluções 

em conjunto, com um senso de integração de todos os saberes para a busca de várias verdades e cenários 
possíveis de emancipação da humanidade. 

 
Que querem entregar propostas de pesquisas, produtos e serviços pertinentes para o mundo hoje de maneira crítica, 

reflexiva e construtiva gerando valor amplo para a sociedade. 

 
Sabemos que na história da humanidade sempre existiram momentos disruptivos, caminhos alternativos e pessoas 

que desafiaram a forma de se pensar e viver em seus tempos, que questionaram o status quo, as verdades, que 
denunciaram injustiças e incoerências no mundo e que assumiram suas responsabilidades de criar uma nova 

realidade. 

 
Essa realidade tem sido traçada há muito tempo, em momentos que a política, a economia, a sociedade, a educação 

aparentam sofrer colapsos estruturais e sistêmicos, nascem pesquisadores e profissionais livres que levados pelo 
poder da curiosidade, da inconformidade e da paixão dedicam suas vidas a desenvolver soluções para os maiores 

desafios da humanidade. 

 
Precisamos de muitos pesquisadores que se dediquem para a compreensão da realidade, na busca das 

informações e na produção do conhecimento como motores fundamentais para avançarmos na criação de soluções 
para o mundo. Precisamos de muitos profissionais que possam transformar essas soluções em diferentes serviços 

que atendam as necessidades das populações ao redor do mundo. 

 
Desejo que vocês possam encontrar suas vocações, intenções e propósitos de vida e carreira, que desenhem seus 
próprios métodos de pesquisa e trabalho e sejam incansáveis em suas buscas pela verdade parcial e fragmentada e 

pela justiça em todas as formas durante as suas trajetórias. 

 
Desejo que o nosso senso coletivo de liberdade seja atendido pela atenção individual necessária para a felicidade 

de cada pessoa em sua singularidade e diversidade. Sonho que novas pesquisas e trabalhos superem as fronteiras 
entre teorias, disciplinas, ideologias, pessoas, países e pensamentos para incluir todas as perspectivas que fazem 

parte da vida em sociedade. 
 

Espero que possamos estar juntos no presente e no futuro, e que muitos de nós estejam surgindo e espalhados 
pelos sistemas, pois seja de fora para dentro ou de dentro para fora, de baixo para cima ou de cima para baixo, 

precisamos nos unir e acelerar a transformação da nossa sociedade global em todos os níveis, direções e 
dimensões. 

 


