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À Diana Gonçalves Vidal, exímia orientadora e amiga, condutora em 

várias sendas em que a pesquisa e a vida longe de casa

 

me lançaram. 

Obrigada pela oportunidade.  

À Maurilane de Souza Biccas, por permitir que eu a acompanhasse 

como monitora durante dois semestres, aprendendo muito mais que práticas. 

Pelas conversas amigas e contribuições teóricas.   

À Rosa Fátima de Souza que me iniciou nos rumos da História da 

Educação e me incentivou na busca por novos horizontes. Obrigada por 

participar de mais uma etapa da minha vida. Grande satisfação em revê-la.  

Aos amigos pesquisadores do Núcleo Interdisciplinar de Estudos e 

Pesquisas em História da Educação (NIEPHE) que me têm dado respaldo 

nessa trajetória árdua em que se constitui a pesquisa.  

Às amigas do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas 

(IAG-USP) pelos inesquecíveis momentos de descontração durante minha 

estadia em Sampa , e pela cooperação nas horas tensas de revisão das 

coletas no Arquivo do Estado de São Paulo. A vocês que têm um pé na 

educação , meus sinceros agradecimentos (Alanna Dutra, Elizete Silva, Lucieth 

Vieira, Selma Rodrigues e Manuelle Góis).   

Aos amigos da Faculdade de Ciências e Letras da UNESP-Araraquara.  

Aos amigos da USP.  

Um grande abraço às meninas do EDF (Sandra, Rita e Márcia), às do 

Apoio Acadêmico (Marisa, Neide e Roberta) e ao pessoal do Centro de 

Memória.  

Ao Eduardo Rocha pelos momentos agradáveis e sorriso amigo. 



  
À Valquíria T. dos Santos e Soraya Lozada pelos conselhos e 

contribuições.   

À Alessandra Furtado pela presença amiga e trocas teóricas .  

Aos amigos de Araraquara; em especial à Sueli, que sempre apostou 

nos meus sonhos e contribuiu para que se tornassem realidade.   

À minha avó Ângela e à minha tia Luzia (torcida organizada e ombro 

amigo).  

Aos familiares que me acolheram na chegada a São Paulo (Avó 

Angelina, Tia Ivani, Tio Valdir, Tia Sebastiana, primos e primas). Muito 

obrigada...  

À minha família amada: Carlos (pai), Maria (mãe) Carlos Junior (irmão), 

Cristiane (irmã), Wanderley (cunhado) e ao meu bebê Letícia (sobrinha).  

À Manuelle Góis, afeto exato de companheirismo, meus sinceros 

agradecimentos ...!!!...    
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Às seguintes instituições:   

Arquivo do Estado de São Paulo; 

Cinemateca Brasileira  SP; 

Museu da Imagem e Som (MIS); 

Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil 

(CPDOC-FGV); 

Instituto de Estudos Brasileiros (IEB-USP); 

Escola de Comunicação e Artes (ECA-USP); 

Acervo da Escola Caetano de Campos;  

Biblioteca (FEUSP); 

Biblioteca da Pontifícia Universidade de São Paulo (PUC-SP); 

Secretaria de Pós-Graduação (FEUSP),  

Centro do Professorado Paulista Instituto de Estudos Educacionais Sud 

Mennucci (CPP); 

Centro de Referência em Educação Prof. Mario Covas .  


