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Mariana Cláudia Broens é uma destacada intelectual, 
ativista, querida amiga e professora de muitos.  Precisaríamos 
de  um novo e grande livro para conter os depoimentos em 
agradecimento a seu trabalho e sua amizade. Ainda assim, 
seriam pequenas palavras diante de tanto afeto e admiração 
cultivados nos encontros da vida. Aqui registramos alguns de-
poimentos que representam o agradecimento, a amizade e o 
carinho de todos nós. 

marIana BroenS – querIda amIga

Já de longa data tenho o privilégio de desfrutar da amizade de 
Mariana Broens. Temos feito muitas coisas juntos, partilhan-
do intensa e contínua convivência acadêmica, mesmo sem 
sermos colegas em uma mesma instituição. Meu testemunho 
sobre Mariana nutre-se não apenas de sua seriedade profissio-
nal, seu senso de justiça, sua transparência de conduta e sua 
atuação docente estimulante, mas, do mesmo modo, de seu 
caráter profundamente humano, comprometido com a rea-
lidade social de nosso país e atenta a tudo o que a história 
de agora faz desfilar pela nossa experiência, convocando-nos a 
nos posicionar em face dela. 
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Penso que somente uma afinidade de valores e sentimento de 
mundo, muitas vezes não ditos, guardados em silêncio na in-
terioridade, sustentam o contínuo prazer dos amigos estarem 
juntos, garantindo a continuidade incólume de um relacio-
namento que não se deixa fraturar por divergências contin-
gentes. Com respeito a Mariana, com alegria, reconheço esse 
contínuo prazer de uma convivência que comunga trabalho e 
afinidade humana. 

Rendo à minha querida Mariana o meu mais terno afeto, 
esperando que nossa sólida amizade permaneça prosperando 
por longo tempo ainda. 

Ivo Ibri – 17 de maio 2019

Mariana, falar sobre a Mariana!

Uma das pessoas mais incríveis que conheço e com quem 
convivo.

Bem formada, competente, responsável, dedicada, excelente 
professora e acadêmica admirável.

Mas tudo isso é pouco, Mariana é muito mais.

Mariana é exemplar, vive o que pensa, crê e defende.

Em nossa convivência pessoal e acadêmica, reconheço, por 
sua expressão facial,  quando não está de acordo ou algo a 
desagrada, pois Mariana, mesmo com esforço, não consegue 
dissimular ou disfarçar.
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Mariana é a personificação, em ação, do que pensa e crê.

Uma grande profissional, uma grande mestra, mas, sobretudo, 
uma inestimável amiga, um exemplo de comportamento ético 
a ser seguido.

Obrigada, Mariana, é um privilégio estar com você nesta nos-
sa caminhada!

Ítala Maria Loffredo D’Ottaviano

É um privilégio muito grande poder trabalhar ao lado 
da professora Mariana. Ela é uma pessoa que ensina 
com dedicação e paciência e me auxilia muito nas 
dificuldades profissionais, principalmente em relação ao 
microcomputador. Ela age com simplicidade e está sempre 
disposta a ajudar em qualquer hora, em qualquer momento. 
É aquela pessoa que, quando tudo está bem difícil, abre um 
sorriso e diz: calma, você vai conseguir!

Enfim, ela é uma grande professora e uma grande amiga, que 
me deu a chance de olhar a vida sob um novo horizonte, a 
partir do momento que comecei a trabalhar no Departamen-
to de Filosofia.

Parabéns Mariana e que todo seu esforço seja recompensado 
com muitas alegrias!

Edna Bonini de Souza
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À professora Mariana Broens,

A primeira vez que assisti uma palestra da professora Mariana 
foi em 2014 no Encontro Nacional de Filosofia da Universida-
de Federal de Ouro Preto. Como membro da organização eu 
havia trabalhado bastante durante o dia e a noite seguiria para 
casa, mas resolvi conferir se tudo estava correndo bem com a pa-
lestra da noite intitulada “Uma introdução à Filosofia da Men-
te”. Comecei a assistir e me esqueci completamente do cansaço 
permanecendo totalmente atenta. É provável que a professora 
Mariana não saiba o quanto modificou a minha vida a partir da-
quele instante. Até então, meu caminho pela Filosofia estava em 
processo de construção e não havia especificamente nenhuma 
área a qual eu estivesse inclinada a me especializar. A partir disso 
passei a ler os poucos livros do meu departamento sobre Ciência 
Cognitiva e Filosofia da Mente, aumentando meu entusiasmo e 
curiosidade intelectual.
Procurei participar de eventos sobre Ética e Filosofia da Men-
te e pude assistir novamente  a Mariana e não restou dúvidas: 
precisava estudar com essa professora! Ao terminar a graduação 
ingressei no mestrado em Filosofia da Mente da Unesp e tive o 
privilégio de ser orientada por aquela que acendeu essa inquie-
tação filosófica tão especial. O que eu não fazia ideia é do quan-
to aprenderia com ela em poucos anos de convivência. Além da 
orientação, que proporcionou um fecundo desenvolvimento fi-
losófico, aprendi lições sobre ética, moralidade, justiça, empatia 
e respeito por todas as formas de vida. Obrigada professora Ma-
riana Broens por todas as valiosas lições que levarei para sempre 
com grande carinho, respeito, admiração intelectual e pessoal.

Bárbara Linda Tavares
13 de Agosto de 2019.
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A professora Mariana é uma pessoa extraordinária e muito 
querida. Em sua dinamicidade cotidiana ela abraça seus alu-
nos e as pessoas a sua volta e mesmo sem prometer, garante 
que tudo dará certo e nos mostra que as coisas podem ser ain-
da melhores do que esperamos. Sua humildade, seu carinho, 
seus atos justos e éticos nos mostram como somos afortunados 
por tê-la em nossas vidas. Desejo que seja feliz, professora. 
Espero que a injustiça do mundo não embruteça sua humani-
dade. E enquanto orientanda e aluna, espero que a deixemos 
tão orgulhosa quanto você nos deixa. Muito obrigada pelos 
seus ensinamentos.

Camila da Cruz Silva

No atual contexto em que vivemos, ter a possibilidade de con-
viver com pessoas como a Professora Mariana é um grande 
privilégio e razão de uma imensa alegria. Sua disposição e ho-
nestidade com as investigações filosóficas inspiram a todos que 
estão ao seu redor. Como sua orientanda, sou especialmente 
grata por toda sua contribuição acadêmica e, para além disso, 
existencial. Com certeza levarei seus ensinamentos por toda a 
minha vida.

Emanuelly Nakaryn Rodrigues
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Além de ser uma excelente intelectual em Filosofia da Men-
te, a Profa. Mariana é também uma pessoa muito humana, 
inteligente e criativa que faz seus orientandos se sentirem bas-
tante responsáveis pelos impactos do trabalho que realizam. 
Eu, particularmente, não teria continuado a estudar filosofia 
se não fosse por sua dedicação inspiradora e por ela ter acredi-
tado em mim primeiro. Como seu orientando, na maioria das 
vezes, senti-me parte de um projeto científico muito maior, 
podendo ousar ser eu mesmo enquanto pesquisador iniciante. 
Sou imensamente grato pelas excelentes orientações da profes-
sora Mariana e, apesar de estar sempre muito ocupada devido 
à sua generosidade, espero que seja reconhecida o quanto an-
tes como merece, por sempre deixar pessoas razoáveis sempre 
muito confortáveis a seu redor.

Felipe Eleutério

No cenário atual brasileiro há um profundo descaso com a 
área da educação, algo que é especialmente desanimador para 
nós filósofas(os). Mas, apesar de estarmos vivendo tempos 
difíceis e obscurantistas, tenho aprendido com a professora 
Mariana a não desistir de meus estudos e lutar sempre pelo 
bem e o justo. Dessa forma, muito obrigada, professora, por 
ser mais que uma orientadora para a vida universitária, mas 
também uma orientadora para a vida. Mais que respeito, te-
nho um profundo carinho e admiração pela senhora, que o 
tempo jamais será capaz de apagar. Enquanto eu estiver viva 
me lembrarei de seus ensinamentos e contarei para todos ao 
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meu redor o quanto a senhora foi importante em minha vida. 
Meus sinceros e profundos agradecimentos, professora.

Júlia Rodrigues de Lima

Professora Mariana, é muito gratificante estar em um cam-
pus como o da UNESP de Marília pela proximidade que 
isso possibilita com uma grande professora como a senhora, 
poder conviver, cursar disciplinas, tutoria, ser diretamente 
orientado e poder dizer que tive a honra de tal convívio com 
tantos aprendizados. Através da senhora tive contato com 
temas e abordagens que enaltecem e dão direcionamento ao 
profissional que desejo me tornar, inclusive as suas críticas. 
Expresso aqui meus mais sinceros agradecimentos, obrigado 
por tudo.

Rafael Otavio Ribeiro de Mattos


