Apresentação

Eliane Queiroz Auer trás um texto fabuloso infantil!
Retrata uma analogia entre a vida das borboletas e nossas vidas,
cultivando na mente dos pequenos princípios éticos e morais que
absorvidos criam raízes maravilhosas.
Uma leitura prazerosa, onde a fonte da imaginação torna-se
inesgotável, deste modo efetivando uma sequência inspiradora.
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Vocabulário
Olá amiguinhos eu sou o professor sabichão.
Vou ensinar vocês algumas palavras difíceis,
Para que vocês aprendam mais sobre nossa
língua portuguesa. Lembre-se de voltarem
aqui quando não entenderem.

Vejam só algumas meus aluninhos!
Adaptação = ajustar na natureza.
Ambiente = condições de um lugar.
Características = próprias de algo.
Cíclica = aquilo que volta sempre.
casúlo = onde se transforma a lagarta.
crisálida = envolta no casúlo.
E tem mais!
Compelida = forçada a sair.
Culturas = costumes de lugares.
Gramínea = capim ou grama.
Habitat = lugar em que vive.
harmonia = de bem com a vida.

E vem muito mais aqui!
Potencial = força para fazer algo.
Processo = tempo de alguma coisa.
Reflexão = pensar, planejar.

Hibernação = tempo grande de dormir.
Individualidade = original do ser.
Metamorfose = transformação.
Multicoloridas = com muitas cores.
Perspectiva = o que se acha palpite.
.

Ufa! Gostaram de aprender?

Estas são as últimas!
Renascimento = mudar para melhor.
Uniforme = que tem uma só forma.

Lembrem sempre de estudar
Para tirar notas boas e não
cabulem aulas, quem cabula
aulas não sai da escola!
Fui...

Por onde andam as borboletas?

A borboleta possui diversos significados nas diferentes culturas.
Mas esta sempre associada aos processos de:
Metamorfose, transformação, viagem, mudança, libertação,
morte e renascimento...
Ela esta relacionada à alma, ao espírito, a vida – à individualidade
que possuímos enquanto seres.
A borboleta nasce lagarta. Depois rasteja pelo chão e conhece o
mundo sob esta perspectiva. Vive desta forma até passar pela
transformação e compelida a iniciar o processo em busca de si
mesmo e de um estágio final.
Envolve-se numa pupa, torna-se crisálida e fica alheia ao mundo,
voltada para si mesma, sofrendo transformações físicas que a
prontifiquem para o momento de saída do casulo e a nova vida a
seguir.
Precisa de forças para sair do casulo.
Suas asas, ainda enrugadas, não lhe permitem o voo imediato.
De repente aprende a voar e passa a ver o mundo com um novo
olhar: enxerga o chão onde um dia esteve vivendo e passa a olhar
da parte de cima aprendendo a conviver em novo ambiente. Antes
na terra, depois passando a voar.
A nossa vida pode ser comparada ao processo da borboleta.
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Por onde andam as borboletas?
Nascemos com algumas características depois passamos por
vários aprendizados e somos educados a conviver em harmonia e
estamos sempre em busca de nos tornarmos melhores – voando
em todas as direções com asas multicoloridas.
Mas este processo não é tão uniforme assim. A metamorfose da
borboleta possui início meio e fim. A nossa parece cíclica, uma
vez que passamos por várias situações em que sentimo-nos
lagartas, tornamo-nos crisálidas e depois livres borboletas, com
as nossas conquistas.
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Por onde andam as borboletas?

Aprendemos a conhecer nossos potenciais, buscamos adaptação,
ao nosso habitat, nos voltamos para nós mesmos, procuramos a
reflexão, articulamos ideias, tomamos decisões, partimos para
ações, conquistamos mudanças efetivas...
Estamos sempre em transformação vivendo as fases que vão
surgindo em nossas vidas.
Sempre estamos renascendo a cada vez que olhamos para nós e
buscamos novos caminhos.

05

Por onde andam as borboletas?

POR ONDE ANDAM AS BORBOLETAS?
Nos sonhos das meninas.
Numa manhã, surgiu um belo sol cintilante preenchendo de beleza
e deixando para trás a escuridão da noite onde as mariposas que
são borboletas noturnas desfilavam chamando a atenção dos que
passavam.
Naquele momento, as luzes ainda piscavam no jardim.
Quando o dia surgiu, no jardim, parecia um lindo paraíso.
Eram os vaga-lumes compartilhando a alegria das borboletas
meninas.
A gramínea verdinha, as árvores e flores saudando a estação da
alegria na sua chegada.
É primavera!
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Por onde andam as borboletas?

A primavera surgia naquele momento encantado a todos pelo
jardim imenso.

Na verdade, aquele jardim parecia uma bela floresta encantada.
Os pássaros cantavam alegremente melodias afinadas entre si.
As borboletas fizeram uma apresentação especial.
Multicoloridas embelezaram o ambiente por todos os lados.
Os voos acrobáticos das libélulas encantavam a quem passava
pelo local.
E sempre surgiam mais e mais borboletas.
Eram azuis, amarelas brancas, multicoloridas, encantadoras.
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Por onde andam as borboletas?

Mesmo todos descobrindo que elas saiam de uma metamorfose e
que antes não passava de uma lagarta repudiada por muitos.
À tarde as pessoas caminhando, dividiam os espaços entre
borboletas, rolinhas e bem-te-vis...
E a noite, as corujas tão sábias e quietinhas à espera de seu
alimento, nos tocos das árvores, observavam atentamente as
mariposas cintilantes ressurgindo após o período de hibernação.
Os gatos e morcegos também esperavam pela chegada para
brincar mais um pouco e comer um tira-gosto de mariposa.
É uma pena que vive tão pouco tempo, cerca de duas semaninhas!
Só as monarcas duram mais, uns dez meses.
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Por onde andam as borboletas?

E de repente, começou a chuviscar, as borboletas trataram de se
esconder debaixo das folhas, outras foram ficar em fendas de
rochas e em espaços bem pequenos de algumas árvores.
E ao passar a chuva, voltaram em busca do alimento, pois estavam
famintas.
Era uma festa de sobrevoos.
Umas comiam frutas podres, outras esterco de animais e as mais
espertinhas se alimentavam do pólen e da seiva das árvores.

Eliane Queiroz Auer
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