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Dedicamos este livro aos professores, estudantes, técnicos e pessoal terceirizado da FFP/UERJ que 

com sua produção de resistência no plano das micropolíticas conseguiu ficar em pé para tocar o 

presente em 2017.  Aos trabalhadores brasileiros e brasileiras que (ainda nem chegando perto da 

universidade pública) contribuíram com seus impostos para pagar nossos salários, bolsas de pesquisa e 

o financiamento deste livro. Ao querido Wenderson Sales, in memorian...

  #uerjresiste #uerjviva
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