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RESUMO 

Esta unidade didática foi elaborada 
com a intenção de Instigar a 
curiosidade de meus colegas de 
Língua Portuguesa e consiste no 
estudo de como a interação com a                               
poesia pode se tornar uma das 
principais responsáveis pelo 
entendimento e desenvolvimento do 
estudante, também trabalhar a leitura 
de uma                                                             
forma espontânea que o leve a ler 
repetidas vezes os poemas                                                            
de diversas formas, um a um tentando 
assim descobrir os sentidos, a 
reflexão, a memorização, a 
musicalidade, a declamação e ainda 
fazendo a interdisciplinaridade com 
ciência e arte. Serão Trabalhados os 
poetas Vinicius de Moraes, Roseana 
Murray e Cecília Meireles com o tema 
“As Borboletas”. As atividades 
referem-se ao ensino e aprendizagem 
da leitura. 

Palavras-Chave Poesia, Leitura, Expectativa. 

Formato do Material Didático Unidade Didática 

Público Alvo 
Alunos do 6º ano do Colégio 
Estadual “General Carneiro” 
Ensino Fundamental. 

 

 



UNIDADE DIDÁTICA 

“AS BORBOLETAS DA POESIA BRASILEIRA DANDO ASAS À IMAGINAÇÃ0.” 

 

“No mistério do sem-fim equilibra-se um planeta. E no planeta um jardim e 

no jardim um canteiro no canteiro uma violeta e sobre ela o dia inteiro entre o 

planeta e o sem-fim a asa de uma borboleta.”  (Cecília Meireles) 

 

APRESENTAÇÃO 
 

O Projeto “As borboletas da Poesia Brasileira dando asas à imaginação” 

consiste no estudo de como a interação com a poesia pode se tornar uma das 

principais responsáveis pelo entendimento e desenvolvimento pleno da capacidade 

linguística do estudante. O objetivo é trabalhar com o aluno a leitura de uma forma 

espontânea que o leve a ler repetidas vezes os poemas de diversas formas, um a 

um tentando assim descobrir os sentidos, a reflexão, a memorização, a 

musicalidade, a declamação e ainda fazendo a interdisciplinaridade com a disciplina 

de ciência e arte, desta forma, o propósito é primeiramente fazer um estudo do que 

entendem por poema / poesia, se gostam e após ofertar aos alunos a possibilidade 

de lerem e produzirem seus próprios textos poéticos, através de unidade temática, 

tendo como eixo condutor obras de grandes poetas e escritores como Roseana 

Murray, Vinícius de Moraes e Cecília Meireles com o tema borboletas. Nesse 

contexto, o aluno irá aos poucos descobrindo que a poesia leva ao desenvolvimento 

pleno da linguagem.  

Com as palavras contidas nos poemas faremos a análise linguística 

possibilitando ao educando perceber que o poema traz formas e recursos repletos 

de significados.  

Portanto questiona-se:  

 Seria a poesia um veículo de revelação da língua?  

 De que forma isso seria possível?  

 E a língua interferiria na compreensão do mundo?  

 Quais as melhores maneiras de facilitar a leitura da poesia? 

Orientar para o hábito de leitura sistematizada e poetizada com significância, 

ofertando para os alunos a possibilidade de desafio da descoberta da poesia como 

uma importante fonte de desenvolvimento linguístico, crítico, promovendo a 



sensibilidade desvendando o significado das palavras, criando, recriando, tornando 

realidade o objetivo de criar suas próprias poesias.  

 Fazer com que o aluno signifique o mundo através de símbolos poético para 

melhorar o domínio da linguagem, amplificar o vocabulário e a capacidade de 

contextualização do aluno. 

Diz Klein que: “Ao apropriar-se da linguagem o sujeito não apenas adquire 

um “instrumento” de comunicação, nem mesmo apenas adquire recursos 

imprescindíveis aos processos psíquicos, efetivamente constitutivos da atividade 

intelectual ou da consciência, mas insere-se em um universo discursivo, em uma 

formação discursiva que exerce papel determinante na consolidação de sua visão de 

mundo ou formação ideológica.” 

Em vista disso, a importância da formação de leitores e escritores, onde ler e 

escrever sejam significativos e importantes, posto que a falta de leitura apresentada 

como o maior entrave na compreensão do texto. Ler poesia não é uma atividade das 

mais fáceis, pois nossos estudantes se interessam bem mais por vídeos games e 

outros assuntos na internet do que muitas vezes ler um poema, porque para isso é 

preciso tempo, dedicação e concentração. Com todas estas observações, tentamos 

mostrar que a leitura de diversos gêneros textuais muitas vezes em conjunto com a 

mídia faz parte de nosso mundo e esses muitas vezes vão nos auxiliar no nosso dia 

a dia. Assim, segundo as diretrizes “ao ler, o indivíduo busca as suas experiências, 

os seus conhecimentos prévios, a sua formação familiar, religiosa, cultural, enfim, as 

várias vozes que o constituem” (PARANÁ, 2008, p.56).  

Também Lajolo (1993, p.15) enfatiza que "ou o texto dá um sentido ao 

mundo, ou ele não tem sentido nenhum". 

Assim ela vai além: “Ler não é decodificar, como num jogo de adivinhações, 

o sentido de um texto. É, a partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe significado, 

conseguir relacioná-lo a todos os outros textos significativos para cada um, 

reconhecer nele o tipo de leitura que seu autor pretendia e, dono da própria vontade, 

entregar-se a esta leitura, ou rebelar-se contra ela, propondo outra não prevista”. 

Com todas estas reflexões a respeito de leitura/leitor chegamos ao ponto 

referente à literatura que nada mais é que a cultura, o lúdico e a realidade de nossos 

textos, então Cosson nos diz: “A literatura serve tanto para ensinar a ler e escrever 

quanto para formar culturalmente o indivíduo” (Cosson, 2006). E Também que “O 

segredo maior da literatura é justamente o envolvimento único que ela nos 



proporciona em um mundo feito de palavras”. O conhecimento de como esse mundo 

é articulado, como ele age sobre nós, não eliminará seu poder, antes o fortalecerá 

porque estará apoiado no conhecimento que ilumina e não na escuridão da 

ignorância (COSSON, 2006, p. 29). Podemos mesmo dizer que a obscuridade na 

poesia moderna é um obstáculo voluntário, um modo de apelar para a nossa 

atenção, cada vez mais dispersa pelas solicitações da vida contemporânea. E, não 

há de se negar, uma espécie de plumagem sexual da poesia, cada vez mais 

distanciada da sua função coletiva, cada vez mais afastada das irmãs primitivas: 

música e dança. (CANDIDO, 2002c, p.156). 

Assim, para iniciar esta metodologia buscamos dois escritores como 

embasamento: Hans Robert Jauss com a teoria conhecida como Estética da 

Recepção. Nela o autor apresenta sete teses com a finalidade de propor uma 

metodologia para (re) escrever a história da literatura:  

A primeira tese aborda a relação entre leitor e texto; A segunda destaca o 

saber prévio do leitor, o qual reage de forma individual diante da leitura; A terceira 

enfatiza o horizonte de expectativas; A quarta tese aponta a relação dialógica do 

texto; Na quinta, Jauss discute o enfoque diacrônico, que reflete sobre o contexto 

em que a obra foi produzida e a maneira como ela foi recebida e (re) produzida em 

diferentes momentos históricos; A sexta tese refere-se ao corte sincrônico, no qual o 

caráter histórico da obra literária é visto no viés atual. Jauss defende que a 

historicidade literária é compreendida quando há um trabalho conjunto do enfoque 

diacrônico com o corte sincrônico; Na última tese, o caráter emancipatório da obra 

literária relaciona a experiência estética com a atuação do homem em sociedade.  

Compartilhando da teoria de Jauss, Wolfgang Iser apresenta a Teoria do 

Efeito, a qual reflete sobre o resultado estético da obra literária no leitor durante a 

recepção. Ao desenvolver esse estudo, Iser trabalha com os conceitos de “leitor 

implícito”; “estruturas de apelo” e “vazios do texto”. 

Para o desenvolvimento do projeto, utilizamos como suporte o Método 

Recepcional de Bordini & Aguiar (1988, p.83) que citam “A atitude de interação tem 

como pré-condição o fato de que texto e leitor estão mergulhados em horizontes 

históricos, muitas vezes distintos e defasados, que precisam fundir-se para que a 

comunicação ocorra.” 



Essa comunicação que as autoras mostram deve ser trabalhada com o 

aluno de forma que a linguagem do texto aplicado tenha valor crítico que seja 

carregada de descrição e valor simbólico. 

Esse método propõe que sejam desenvolvidas algumas etapas divididas em 

cinco: Determinação que mostra o interesse do aluno; Atendimento as expectativas 

que vai levar em conta a satisfação; Ruptura seria a mudança de leitura que abale o 

conhecimento, Questionamento de Horizonte de expectativa, momento em que irá 

comparar os dois momentos anteriores e assim chegando à ampliação de 

expectativa onde o aluno conscientiza-se das alterações com uma postura em 

relação à literatura e a vida.  

Por isso, informar a eles o essencial para que possam buscar seu nível de 

entendimento, dentro de uma poesia que deverá descontrair cada um, levar a 

experimentar ludicamente e verdadeiramente a sua vivencia.  

Na estética da Recepção, que é centrada na atuação do leitor, o texto é 

parte do processo de conhecimento e não uma entidade autônoma, separada 

individualizada. 

Com estas considerações, é importante pensar em que sentido a Estética da 

Recepção, a Teoria do Efeito podem servir como eixo teórico para construir uma 

reflexão no que refere à literatura, levando em conta o papel do leitor e a sua 

formação. Conforme escreveu (RICARDO,1966,p.15) “Toda arte fala; mas a poesia 

é a única que fala a linguagem das palavras”. Com esta frase percebemos que o 

poema não é um texto só para ser lido e emocionar, mas também é razão, sentido, 

sensibilidade e linguagem. 

 

Entretanto, até o início de nosso século, valorizava-se A contagem silábica 
dos versos. Mais recentemente, esta noção associa-se à das unidades 
rítmicas que, de certo modo, abrange a anterior. A nova posição crítica 
permite analisar o ritmo do verso livre, inovação modernista que não segue  
nenhuma regra métrica, apresentando um ritmo novo, liberado e 
imprevisível.(Norma Goldstein). 

 

Segundo Norma na nossa atualidade não se trabalha o poema meramente 

com questões formais, artificiais e provisórias, mas sim a definição do gênero, fluidez 

e ritmo, que por traz mais que um procedimento didático. 

 

 



Nos textos comuns, não literários, o autor seleciona e combina as palavras 
geralmente pela sua significação. Na elaboração do texto literário, ocorre 
outra operação, tão importante quanto a primeira: a seleção e a combinação 
de palavras se fazem muitas vezes por parentesco sonoro. Por isso se diz 
que o discurso literário é um discurso específico, em que a seleção e a 
combinação das palavras se fazem não apenas pela significação, mas 
também por outros critérios, um dos quais, o sonoro. Como resultado, o 
texto literário adquire certo grau de tensão ou ambiguidade, produzindo 
mais de um sentido. (Norma Goldstein). 

 

O texto literário muitas vezes não é reconhecido, porque com o passar do 

tempo foi se criando um tabu, como se Literatura fosse usado apenas para os 

vestibulares e os poemas para decodificação de versos e estrofes, com tudo isso o 

uso da poesia foi ficando de lado ou simplesmente para passar tempo, assim 

pretendemos ir além desse tabu mostrando que existe algo a mais, por exemplo: o 

som, ambiguidade e principalmente nossa vivência. 

As atividades referem-se ao ensino e aprendizagem da leitura, tendo como 

público objeto desta intervenção os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental do 

Colégio Estadual General Carneiro/Lapa. Estas serão desenvolvidas em etapas, a 

seguir apresentadas: 

Conversar sobre a proposta didática desenvolvida, seus objetivos, a 

justificativa da escolha do tema, as atividades propostas, a forma de avaliação e os 

resultados a se alcançar junto aos alunos.  

Para uma introdução o professor exibirá vídeos do youtube com imagens e 

música: - As mais lindas e fascinantes Borboletas com a música The most beautiful 

butterfly! (parte 1) https://www.youtube.com/watch?v=h_YuAs9Dzw8 data de acesso 

ao site 05/10/2014 

Borboletas/Vitor & Leo http://youtu.be/GY1XoCZxXN4 em 05/10/2014  

Perguntar oralmente dos vídeos, qual o tema, se observaram que um tem só 

o som da música e as fotos e nos outros tem também a letra da música.   

Aulas previstas: 01 aula 

 

A professora apresentará a eles o primeiro poema de Cecília Meireles “O 

Leilão de Jardim”, pedirá leitura em silêncio, em voz alta, repetir em voz alta todos 

juntos para perceber a musicalidade da poesia, de forma expositiva pelo professor, 

para o contato do aluno com o gênero textual em estudo, comentando sobre a 

riqueza e importância da poesia, provocando os alunos a darem suas opiniões sobre 

o assunto, suas experiências com leitura e produção do gênero textual em discussão 

https://www.youtube.com/watch?v=h_YuAs9Dzw8


e também com perguntas como: Você conhece borboleta? Alguma vez conseguiu 

apanhar alguma? Sabem que as borboletas vêm da metamorfose da lagarta? Qual o 

gênero textual usado? Vocês já haviam lido poema antes? Qual o assunto? Sabem 

o que é leilão? Já participaram de algum? Deixar comentar sobre o assunto, depois 

em casa pesquisar sobre o assunto para que na próxima aula. 

Aulas previstas: 02 aulas 

 

Retomar o assunto sobre leilão, e pedir para que comentem o que 

aprenderam sobre. 

Aulas previstas: 01aula 

 

Pedir para imaginar um leilão e criar um acróstico usando a palavra LEILÃO, 

reescrever e trocar com seus colegas para que observem se está pronto ou precisa 

ser reescrito novamente, após colocar em exposição. 

Aulas previstas: 02 aulas 

 

Após faremos a leitura em voz alta da poesia de Vinícius de Moraes “As 

Borboletas”, depois silenciosa e repetir em voz alta todos juntos para perceber a 

musicalidade, de forma expositiva pelo professor, para o contato do aluno com o 

gênero textual em estudo, comentando sobre a riqueza e importância da poesia, 

provocando os alunos a darem suas opiniões sobre o assunto, suas experiências 

com leitura e produção do gênero textual em discussão. 

Aulas previstas: 01 aula 

 

 Em seguida expor na TV multimídia do site www.youtube.com.br 

http://www.youtube.com/watch?v=K0h4aEXW_RM&feature=youtu.be o áudio 

extraído do álbum: Partimpim Dois. Artista & intérprete: Adriana Calcanhotto. 

Canção: As borboletas. Poema: Vinicius de Moraes. Música: Cid Campos. 

Gravadora: Sony-BMG, para comparar com a escrita, observar a melodia. Enfim 

pedir que observem se há alguma relação com o primeiro poema se os significados 

são os mesmos. 

Aulas previstas: 01 aula 

http://www.youtube.com.br/
http://www.youtube.com/watch?v=K0h4aEXW_RM&feature=youtu.be


Apresentar um texto que será trabalhado na disciplina de ciência que 

explique o que é uma borboleta e o que acontece com ela no decorrer de sua 

vivencia (esta atividade será nas aulas de ciência). 

Após a aula de ciência o professor entregará aos alunos o poema de José 

Paulo Paes com o tema Metamorfose e pedirá que leiam, no próximo momento cada 

um anote respondendo o que significa para ele metamorfose e as diferentes cores 

das borboletas? Dialogar sobre o assunto, após a reflexão escrever uma palavra que 

chamou atenção em um pequeno pedaço de papel e uma qualidade (positiva) que 

acha importante em um colega de sala. Em seguida pede que escrevam uma frase 

com as palavras. Ao sinal o professor escreverá as frases no quadro tentando 

produzir um poema para evidenciar que cada um é um único ser, mas cada um tem 

seu lugar no mundo. 

Aulas previstas: 03 aulas 

 

Comentar o poema de Roseana Murray “Asas” qual o significado de seu 

poema. Observar algumas semelhança e diferenças entre os três poemas e os 

vídeos. Exemplo: Se eles conhecem borboletas, nas suas casas existe jardim, 

também instigá-los a ir além notar que um poema pode estar falando de diferenças 

raciais. Deixar expor suas ideias, em seguida pedir aos meninos que leiam a 

primeira estrofe, as meninas a segunda, todos juntos a terceira com entonação de 

voz dos alunos durante a leitura. Depois pedir que em silêncio, escutem os sons ao 

seu redor para que percebam que quando o poeta utiliza o ritmo não é por acaso, e 

sim já pensado para indicar o contexto. Assim pedir que copiem o poema e mudem 

as rimas por outras que tenham o mesmo significado. Ler para seus colegas.  

Aulas previstas: 03 aulas 

 

Considerando as atividades propostas nas etapas anteriores dos três 

poemas, o professor explicará a eles o que é figura de linguagem e em especial o 

que é metáfora, em seguida assistirão ao vídeo sobre esta figura de linguagem. 

Fonte: Metáforas: para aprender melhor e memorizar mais rápido. 

https://www.youtube.com/watch?v=LRirc1j5JhI  

Aulas previstas: 01 aula 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LRirc1j5JhI


Relacionar as metáforas aos sons observados cotidianamente. Ex: sons dos 

pássaros, do subir escadas, do caminhar... 

Em seguida pedir que retirem dos poemas metáforas e após criem novas 

metáforas para os elementos que seguem. Exemplo: uma pessoa brincalhona muito 

querida “é um lindo palhaço.” 

Crianças brincando, o mar bravo, o medo. Comparar esses elementos com 

pessoas, formas, animais, plantas, outros elementos da natureza.  

Aulas previstas: 02 aulas 

 

Com as metáforas pedir que elaborem haikaiss, porém para que entendam o 

que são haikaiss, entregar a todos vários para que leiam, o professor deve explicar o 

que é, sua estrutura e depois o aluno vai produzir o seu. Observar a escrita para 

depois expor na sala dos professores. 

Aulas previstas: 03 aulas 

 

Dividiremos em grupos, no máximo 04 alunos, para que releiam os três 

primeiros poemas e suas imagens que mais gostou. 

Aulas previstas: 01 aula 

 

Ulteriormente, cada um vai produzir seu texto, baseado na atividade anterior, 

ler para os outros três e vice-versa, escolher um dos quatro para ler para a turma. 

Aulas previstas: 03 aulas 

 

Os que tiverem interesse ler seu poema para a turma. 

Aulas previstas: 01 aula 

 

Reescrever os poemas para competição, explicar que eles serão conhecidos 

por muitas pessoas, portanto deve ser revisto. 

Aulas previstas: 01 aula 

 

Adiante, com o poema ganhador, todos deverão se inspirar e elaborar um 

desenho de qualquer estilo, qualquer material, porém deve ter um significado e esse 

significado deverá ser explicado por eles. Selecionar qual imagem/desenho que 

explica melhor o poema ganhador.  



Aulas previstas: 02 aulas 

 

Produzir um mural com os poemas e ilustrações, destacar o poema 

ganhador.  

Aulas previstas: 01 aula 

 

Para ampliação conversar com todos, em circulo, sobre como gostariam que 

fosse o mundo quando forem adultos? Descrever o mundo em que gostariam de 

estar vivendo, as casas, cidades, meios de transportes, relacionado a natureza, se 

gostariam que existisse  borboletas, pássaros rios... 

Aulas previstas: 02 aulas 

 

Elaborar um mural no anfiteatro da escola com os acrósticos e as descrições 

do futuro. 

Aulas previstas: 01 aula 

 

Proporcionando outros momentos de leitura indico A menina que 

colecionava Borboletas de Bruna Vieira, A Metamorfose de Frans Kafka, Sangue de 

Lobo de Helena Gomes e Rosana Rios. E alguns poetas como Manuel Bandeira, 

Carlos Drummond de Andrade, Helena Kolody e Mario Quintana. 
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ANEXOS 

 

Poemas que serão utilizados: 

 

Leilão de Jardim 

 

Quem me compra um jardim com flores? 

Borboletas de muitas cores, 

lavadeiras e passarinhos, 

ovos verdes e azuis nos ninhos? 

Quem me compra este caracol? 

Quem me compra um raio de sol? 

Um lagarto entre o muro e a hera, 

uma estátua da Primavera? 

Quem me compra este formigueiro? 

E este sapo, que é jardineiro? 

E a cigarra e a sua canção? 

E o grilinho dentro do chão? 

(Este é o meu leilão.) 

 

Cecília Meireles 

 

AS BORBOLETAS 

 

Brancas 

Azuis  

Amarelas 

E pretas 

Brincam 

Na luz 

As belas 

Borboletas. 

 

Borboletas brancas 



São alegres e francas. 

 

Borboletas azuis 

Gostam muito de luz. 

 

As amarelinhas 

São tão bonitinhas! 

 

E as pretas, então 

Oh, que escuridão. 

 

(Vinicius de Moraes) 

 

ASAS 

 

“Quero asas de borboleta azul 

Para que eu encontre 

O caminho do vento 

O caminho da noite 

A janela do tempo 

O caminho de mim.” 

 

(Murray Roseana, 1992, p. 13) 

 

Do site: www.youtube.com.br áudio extraído do álbum: Partimpim Dois. Artista& 

intérprete: Adriana Calcanhotto. Canção: As borboletas. Poema: Vinicius de Moraes. 

Música: Cid Campos. Gravadora: Sony-BMG. 

 

“A alma é uma borboleta”... há um instante em que uma voz nos diz 

que chegou o momento de uma grande metamorfose..." Rubem Alves 

 

Gosto da noite imensa, triste, preta, como esta estranha borboleta 
Que eu sinto sempre a voltejar em mim! Florbela Espanca 
 

http://www.youtube.com.br/
http://pensador.uol.com.br/autor/florbela_espanca/


Hai-Kai de Outono 

 

Uma borboleta amarela? 

Ou uma folha seca 

Que se desprendeu e não quis pousar? 

Mario Quintana 

Não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. 

Rubem Alves  

 

Deveríamos ser como borboletas, e ter a coragem de enfrentar 

a metamorfose da vida, para sermos livres. 

Sopra o vento 

Segura-te borboleta! 

Na pétala da flor. 

Rodrigo de Almeida Siqueira 

 

Janela fechada: 

borboleta na vidraça 

dá cor ao meu dia. 

Anibal Beça 

 

Folha seca 

sobre o travesseiro 

acorda borboleta 

Alice Ruiz 

 

O segredo é não correr atrás das borboletas... É cuidar do jardim para que elas 

venham até você. 

Mario Quintana 

  

Borboleta parece flor que o vento tirou pra dançar 

Fernando Anitelli 

  

Canal De Natalia Silva 

http://pensador.uol.com.br/autor/mario_quintana/
http://pensador.uol.com.br/autor/rubem_alves/
http://pensador.uol.com.br/autor/patty_vicensotti/
http://pensador.uol.com.br/autor/patty_vicensotti/
http://pensador.uol.com.br/autor/patty_vicensotti/
http://pensador.uol.com.br/autor/patty_vicensotti/
http://pensador.uol.com.br/autor/anibal_beca/
http://pensador.uol.com.br/autor/alice_ruiz/
http://pensador.uol.com.br/autor/mario_quintana/
http://pensador.uol.com.br/autor/fernando_anitelli/
http://www.youtube.com/channel/UCIcWBIfhT7MJK2WxqF85m-g
http://www.youtube.com/channel/UCIcWBIfhT7MJK2WxqF85m-g


http://www.youtube.com/watch?v=v7qzNnlpMSg&feature=youtu.be  site visitado em 

05/10/2014 

 

Metamorfose 

Me responda você 

que parece sabichão: 

se lagarta vira borboleta 

por que trem não vira avião? 

José  Paulo Paes. 

http://www.youtube.com/watch?v=v7qzNnlpMSg&feature=youtu.be

