
AGRADECIMENTOS

Manifesto minha estima e gratidão às pessoas que, de alguma forma,

contribuíram para a conclusão deste trabalho.

Ao meu orientador, Prof. Dr. Antonio Carlos Simões, pela orientação e

paciência durante nossa convivência diária, além da oportunidade de merecer sua

confiança e amizade.

À banca examinadora do Exame de Qualificação, Antonio Carlos

Mansoldo e Afonso Antônio Machado, pelas sugestões que espero ter seguido a

contento.

Ao amigão Helio, meu braço direito e esquerdo, com quem discuti e

argumentei sobre os principais questionamentos deste trabalho e cuja amizade

estendeu-se além dos bancos acadêmicos.

Aos amigos do Grupo de Estudos e Pesquisas em Psicossociologia do

Esporte da Universidade de São Paulo, Luiz, Cássia, Mabel, Maria Aparecida e

Paulo, pelas trocas e auxílios na empreitada científica.

Aos Funcionários da Biblioteca, representados pela Lúcia e Selma; ao

pessoal do apoio didático, dos Serviços Gerais, à Catarina pela sua paciência em

sempre nos servir com presteza e carinho; à Graduação e Pós-Graduação, enfim, a

todos os funcionários da EEFEUSP que me apoiaram e continuam contribuindo para

meu crescimento pessoal e profissional. Aos amigos-professores e à diretoria da

EEEFUSP, que participam no dia a dia de prazeres e dificuldades da nossa

profissão.

Aos amigos do Esporte Clube Pinheiros, pelo convívio paciente e

dedicação permanente à minha pessoa e por proporcionarem ao Esporte muito mais

do que eu próprio poderia imaginar.

Ao Eric Zymna, irmão alemão de coração brasileiro, por acreditar no

Brasil muito mais que muitos brasileiros e a todos aqueles que vêm e vão das nossas

vidas e por quem com carinho sempre irei guardar um espaço no meu coração.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


Dedico esse trabalho:

Aos meus pais, Cido e Cida, pelo Amor, Respeito e Carinho que sempre

reservaram a mim.

Aos meus irmãos, Kátia, Emerson e Juliana, que a distância sempre nos

deixe mais próximos.

À vó Rina e vô Roque, por quem a vida foi sempre um exemplo a ser

seguido.

Aos meus tios, primos e sobrinhos, Lourdes, José Carlos, Leandro,

Evelyn, Mónica e Alex, por nossa união.

Ao Prof. Moacyr pela grandiosidade de seus ensinamentos.

Ao Jocarly, Vera, Márcia, Caizinho, Binho, Fábio, Emile, Thais e Ighor,

pelo carinho, amizade e apoio.

Aos meus filhos, Stephanie, Mariana e Ricardo, por serem a luz que faz

minha vida ainda mais iluminada e repleta de amor, alegria e motivação.

E a você, Ana, minha companheira, por seu amor, participação, apoio e

credibilidade durante todos esses anos, com todo meu amor.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com

