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Às professoras dos primeiros anos do ensino fundamental, no Brasil, 
e às do primeiro ciclo do ensino básico, em Portugal, que, dia a dia, em 

meio a intensos conflitos e desafios, tecem, com vitalidade e poesia, a 
educação, a formação e a vida, reafirmando sentidos de antigas lutas que 

insistem em mobilizar nossos sonhos e projetos coletivos.

A Teutonio Junior e Caio, meus amores. 

Aos meus pais, Daleia e Celio; à minha querida irmã Lia; e aos 
meus pais portugueses, D. Maria Tereza e Sr. Amadeu. 
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A vida só é possível
 reinventada.

Anda o sol pelas campinas
 e passeia a mão dourada

 pelas águas, pelas folhas...
Ah! Tudo bolhas

que vêm de fundas piscinas de ilusionismo... – mais nada. 
Mas a vida, a vida, a vida 

a vida só é possível reinventada. 
(Cecília Meireles)
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