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Agradecimentos 

Elsa Oliveira Dias1 

 

Este número especial da revista Natureza Humana é uma homenagem a Zeljko Loparic 

em seus 80 anos de vida e 50 de Brasil. É uma homenagem à sua vitalidade pessoal e 

intelectual, à sua permanente inventividade e iniciativa, à sua dedicação ao conhecimento 

fundado e à pesquisa,  à sua sempre renovada confiança no valor do debate de ideias e 

nas instituições que o promovem. Nada mais natural do que, nesta ocasião, dedicar-lhe 

este número especial da Revista que ele mesmo criou, em 1999. 

 Agradeço, portanto, em primeiro lugar, a todos (as) os (as) participantes que 

prontamente responderam ao meu convite e que, de modo aberto, amigo e generoso, 

contribuíram com seus artigos, a partir das diferentes áreas em que o debate com Loparic 

aconteceu ou vem acontecendo.  

Esta edição não teria sido possível sem a firme coordenação editorial de Marcos 

Lisboa a quem agradeço por ter tão decididamente agarrado o projeto desde o início e o 

encaminhado firmemente até a sua plena realização. 

Registro ainda, com alegria e enorme gratidão, que contei com a ajuda inestimável 

– ao mesmo tempo amiga e especializada – de Caroline Vasconcelos Ribeiro e Eder 

Soares Santos – que, ademais de suas contribuições diretas para a Festschrift, foram 

preciosos no exame dos detalhes e regras de normatização, além de se terem proposto, 

com muito gosto, a fazer a apresentação da edição. 

Agradeço a Flávia Pagliusi e a Meire C. Gomes pelo trabalho dedicado e 

minucioso de revisão. Agradeço ainda a Mariana Barros Pereira, que, requisitada de 

última hora, projetou a capa com seu talento e atenção. Um último mas não menos 

merecido agradecimento vai para Neca Leite, que me secretariou desde o início do 

projeto, da maneira competente que lhe é habitual.  
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