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Agora, ela sabia: um livro é uma canoa. Esse era 
o barco que lhe faltava no Antigamente. Tivesse 
livros e ela faria a travessia para o outro lado do 
mundo, para o outro lado de si mesma.

(COUTO, Mia. O outro pé da sereia, 2006, p.238)
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dedicatória
Ao meu pai Osni Manoel Lapa (In Memoriam) que me ensinou a 
contemplar, respeitar e amar o mar!!
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apresentação
Neste livro reúno poeminhas para a vida. 

Cada um deles, foi brotando de uma vivência, uma 
reflexão, um desejo, uma indagação. 

Cada qual guarda marcas de tempos e sentimentos diversos. 

Alguns deles têm uma certa idade, estavam decantando 
há muito tempo, esperando pelo momento de emergir 
nas páginas de um livro. 

Outros são jovens poemas embebidos pelo tempo atual. 

Querem todos dizer algo de mim, de ti, para ti e para nós! 

Em seus cinco atos: vida-reflexão, vida-mulher, vida-
-mar, vida-amar e vida-vida desfiam alegrias, dores, 
sabores, cores e emoções da plenitude do viver.  

O convite é para ler linhas e entrelinhas.

Ver-se, sentir-se, negar-se, confrontar-se!! 

Cida Lapa-Aguiar 

8
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Maria Aparecida Lapa de Aguiar

Doutora em Educação (bolsa CNPq) pela Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC) com  Estágio de Doutoramento (bolsa 
CAPES) pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da 
Universidade do Porto (FPCE-UP/Portugal); graduada em Letras, 
com Especialização e Mestrado em Educação (bolsa CAPES) pela 
UFSC. Desde 2010 é professora do Departamento de Estudos 
Especializados em Educação (EED) do Centro de Ciências 
da Educação (CED) da UFSC; leciona na graduação na área 
de Organização Escolar e atua na Pós-Graduação, orientando 
pesquisas voltadas para a formação de professores, com ênfase 
na formação da alfabetizadora; é vice-líder do grupo de pesquisa 
Formação de Professores e Práticas de Ensino (FOPPE) e 
representante regional na Diretoria da Associação Brasileira de 
Alfabetização (ABALF), Gestão 2019-2021. De uns tempos para cá 
vem tecendo pequenos poeminhas para suavizar a vida.

60

sumário
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