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Mas é preciso ter força, é preciso ter
raça, é preciso ter sonhos sempre. Quem
traz no corpo essa marca possui a
estranha mania de ter fé na vida.
(Milton Nascimento)

Dedico esse trabalho à minha família, que me apresentou essa canção ainda na infância e foi
modelo vivo para que eu compreendesse o significado mais profundo desses versos. A ela
devo o fato de tê-lo incorporado na minha trajetória de vida e carreira.
E, não poderia ser diferente: dedico o trabalho também a todos os aprendizes que de algum
modo estiveram sob a minha responsabilidade nesses anos, na esperança de ter passado essa
marca adiante.
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