
 

AGRADECIMENTOS 

Trabalho concluído. O sentimento que predomina neste momento é o de gratidão, pois a 

realização deste trabalho somente foi possível graças à colaboração de muitas pessoas.  

A elaboração de uma tese sempre é descrita como uma atividade solitária, mas esta 

descrição não se aplica à minha experiência, uma vez que nesses anos tive muita companhia e 

colaboração. Redijo estas linhas sabendo que omitirei muitos nomes, pois é impossível, neste 

pequeno espaço, agradecer a todos que, de uma forma, ou de outra contribuíram para a 

realização desta tese. 

Inicio agradecendo a Deus pela vida e por tudo que nela realizo. 

À Maria José Vieira Rothen, companheira amorosa de todas as horas, por seu apoio 

incondicional, por sua paciência e pela leitura de parte dos rascunhos desta tese. 

À Sandra Negraes Brisolla pelas produtivas aulas no Departamento de Política 

Científica e Tecnológica (IG/Unicamp) e orientações que permitiram a elaboração da primeira 

versão do projeto desta tese. 

À Liomar Maria de Souza pelo seu exemplo de sempre “renascer das cinzas”, o que me 

motivou a buscar a realização do sonho de elaborar uma tese de doutorado. 

Ao Cleiton de Oliveira pela recepção calorosa na Unimep, por suas contínuas 

orientações em sala de aula, no núcleo de “Política e Gestão da Educação”, e em conversas 

informais – que o tornaram meu leitor imaginário - e por participar da Banca Examinadora. 

Ao Bruno Pucci por sua postura de professor, que ajudou no fortalecimento da minha 

auto-estima intelectual. 

À Raquel Gandini pela amizade, pelas aulas, pelas caronas, pela convivência na 

Comissão Editorial da revista Comunicações, pelas sugestões no Exame de Qualificação e por 

participar da Banca Examinadora. 

À Flávia Ortolani, ao Francisco Cock Fontanella, à Maria Cecília Careto Ferreira e 

Maria Luísa Bissoto pela convivência nos trabalhos de edição da revista Comunicações, que 

me permitiram compreender os trâmites da publicação de uma revista. 

Ao Ademir Gebara pelas sugestões ao projeto nos “Seminários de Tese” realizados pelo 

PPGE da Unimep. 



 

Ao Fabio Kalvan e à Valéria Scudeler pelas sugestões ao primeiro capítulo. 

À Simone Lessa pelas sugestões aos três primeiros capítulos. 

Nas pessoas de Fernando Vieira e Célio Juvenal da Costa agradeço aos colegas da pós-

graduação pelos inúmeros debates. 

Nas pessoas de Nelson Amaral, Elma Júlia Gonçalves de Carvalho e Valdemir Pires 

agradeço aos orientados de Valdemar Sguissardi pelas discussões e sugestões nas seções de 

Orientação Coletiva. 

Na pessoa de Raphaela Carroso Scardua agradeço às Faculdades Integradas Maria 

Imaculada e a Faculdade de Ciências Administrativas e Contábeis Santa Lúcia pelo apoio nos 

primeiros anos do doutorado. 

À CAPES pela bolsa referente às taxas escolares no período final da realização desta 

tese. 

Ao João dos Reis Silva Junior pelos questionamentos e sugestões no Exame de 

Qualificação e por participar da Banca Examinadora. 

Ao Carlos Roberto Jamil Cury por participar da Banca Examinadora. 

Ao Valdemar Sguissardi por ter orientado esta tese com uma rara habilidade, que 

conciliou ao mesmo tempo liberdade de pensamento e indicações precisas de caminho, e 

também pelas inúmeras leituras, críticas e correções desta tese e dos artigos que produzi nesse 

período. 

os meus agradecimentos.



 

 

 

 

 

 

Às três mulheres da minha vida  

 Maria Evenia (mãe) 

 Maria José (mulher) 

 Ana Manuela (filha) 

 

 

 

 

A todos os meus professores, do “primário” ao “doutorado”, a minha eterna gratidão. 

 


