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Borboletas bailarinas
que dançam de baixo a cima.
Vejam só como são lindas
suas asas coloridas.
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Mas é mesmo de encantar,
entre as flores estão a bailar.
No ar, nas árvores, no chão,
uma visão espetacular.
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Parece que as borboletas
têm um segredo especial,
pois giram como roletas e
voam em espiral.
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Sejam brancas, vermelhas,
coloridas ou amarelas,
quem é que nunca se deparou 
com elas?
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Elas não são mestras,
na arte de bailar.
Alguns, e outros não,
elas conseguem assustar.
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Chegam lindas ao nascer do sol,
mas vão embora ao entardecer.
Se fecham como um caracol
e suas asas não podem bater.
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Borboletas tão preciosas
não desanimam, são corajosas.
Com suas forças rompem casulos
e enfrentam vários apuros.
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Queria que as borboletas
fossem como passarinhos
que todas as noites...
voltam aos ninhos.
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Mas o que será que elas fazem
nas noites estreladas?
Ficam deitadas?
Ou viram fadas?!

20 21



O que sei bem
é que a noite vai e o dia vem,
então abro a janela
e vejo um lindo balé
a passar por ela.
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Rejanne Mota

Olá! Meu nome completo é Francisca Rejanne 
Mota Lopes de Lima, sou professora da rede 
pública municipal, nasci na cidade de Barreira, 
cresci em um sítio que sempre foi cercado 
de belezas naturais, por isso desde cedo 
aprendi a extrair das pequenas coisas grandes 
ensinamentos. Hoje repasso esse sentimento de 
amor e carinho para meus filhos e meus alunos 
e um dos meios é a contação de histórias que 
realizo para os mesmos. “Borboletas Bailarinas” 
dá um sabor especial a essas contações, pois 
faço uma ponte entre a simplicidade da dança 
das borboletas e a riqueza do mundo literário. 
Acredito que é na delicadeza do voo das 
borboletas, que se reflete a versatilidade que  
é a literatura.

Walesca Félix

Olá, sou a Waleska e nasci em Fortaleza-CE. 
No mundo das formalidades, sou graduanda 
do curso de Artes Visuais da URCA. No mundo 
dos encantamentos, sou uma “adulta” que 
se recusou a crescer e por isso mesmo adora 
estar entre lápis de cor, folhas de papel, na 
companhia da Madame Imaginação. Além deste 
livro, já ilustrei, Minha Lista de Vontades, o 
que me deixa muito feliz, pois me ajuda a não 
esquecer do prazer de ser criança e ver tudo o 
que nos rodeia com graça e imaginação.


