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ARARA

A linda arara
ama a floresta.
Fala e não para, 
voa e faz festa.
E grita: 
– Arara, arara!

Mas, quando o homem
destrói a floresta,
ela foge para o que resta,
e depois chora...

Chora a arara 
pela mata
que tanto amara
e que agora é rara!



BEIJA-FLOR

O beija-flor
beija a flor

com muito amor.

A flor beijada,
feliz e encantada,

fica toda apaixonada.



EMA

A ema 
acha legal
que usem suas penas
nas fantasias de carnaval.

A ema
acha um problema
ter asas e penas
e não saber voar.

Mas, pra compensar,
a ema sabe correr
tão rápido
que só vendo pra crer!

Quando corre pra valer,
até um carro
ela pode vencer.



DANÇARINO

Tem um passarinho,
bem bonitinho,

que, antes de acasalar,
começa a cantar e bailar.

Você sabe o nome dele?
Consegue adivinhar?

Uma dica vou lhe dar:
ao dançar, ele é divino,

por isso seu nome é...

Dançador ou dançarino.



CORUJA

À noite,
as aves
vão dormir,
e a coruja
vai acordar
e sair 
pra caçar.

No escuro,
a coruja
consegue ver,
voar e agarrar
sua presa,
de surpresa.

Ao fazer isso, 
na verdade,
ela presta um serviço
à humanidade.

Pois, com esses atos,
ela come 
cobras, insetos e ratos.



JOÃO-DE-BARRO

O joão-de-barro
achou engraçado

ver um passarinho
molhado no ninho.

É que, 
na sua casa de barro,

o joão-de-barro 
estava sequinho.



JOÃO-BOBO

O joão-bobo
até que não é
tão bobo.

Quando ele quer,
sua rapidez é tanta
que apanha insetos
pousados nas plantas.

– Huuumm! Que delícia!
– ele canta. –
Um inseto suculento 
para minha janta.



QUERO-QUERO

O quero-quero
sempre grita:

– Quero, quero!
E parece muito sincero.

De tanto ouvir
“Quero, quero!”
eu quero, quero 

descobrir: o que é
que ele tanto quer?



CURIÓ

O curió
canta como ele só!

Só que as pessoas 
gostam tanto 
do seu canto
que caçam o curió,
põem numa gaiola
e o deixam só.

Tão só
que dá dó
do curió!

Mas, mesmo só,
o curió
continua cantando 
como ele só!

Ele canta 
na esperança
de conseguir 
sua liberdade
e sua felicidade.



PAPA-FORMIGA

– Ei, amiga,
você sabia

que existe um pássaro 
chamado papa-formiga?

– Não diga! 

– E adivinha por que 
o papa-formiga
tem esse nome?

Isso mesmo! 

Porque ele come,
e enche sua barriga,

com deliciosas formigas.



GARÇA

A garça
olha pra água 
e disfarça.

Até que 
um peixe vem 
e ela o pesca 
muito bem.

Glupt!

Assim ela come
e mata sua fome.



GAVIÃO

O gavião
é o melhor caçador

da região.

Bem do alto,
com precisão,

ele avista a caça,
lá no chão.

Voa com rapidez
e determinação

e agarra sua presa
com firmeza.

Então, 
ele vai para o ninho 

e leva a refeição 
a seus filhotinhos.



PICA-PAU

Toc, toc!
O pica-pau
pica o pau,
com seu forte bico,
e faz um furinho 
pra comer o inseto nanico
que estava escondidinho.



TICO-TICO

O tico-tico
é pequetitico!

Ele abre o bico,
fica de fuxico
e de paparico

com um menino
chamado Chico.

Só que o tico-tico
não compreende

que o Chico
não entende

o que ele diz.

Pois o Chico
fala português,

e o tico-tico
fala “passarinhês”.



BEM-TE-VI

O bem-te-vi
canta como eu nunca vi!
– Bem-te-vi, bem-te-vi!

O bem-te-vi
canta aqui
e canta ali.
– Bem-te-vi!

Canta pra mim
e canta pra ti.
– Bem-te-vi!

Eu bem que ouvi
como canta bem
o bem-te-vi!



PARDAL

O pardal
é um pássaro legal!

Ele é marrom
e pia, 

em alto e bom som:
– Piu, piu! Piu, piu!

O pardal
nunca se dá mal,

pois gosta de viver 
em todo local.

No campo
ou na cidade,

ele acha a felicidade.



PINGUIM

O pinguim
não sabe voar,
mas sabe nadar.
Sabe, sim!

Ele bate suas asas
e, assim,
começa a nadar,
tão bem
que parece voar!

Porém, 
em vez de voar no ar,
ele voa no mar.

O  pinguim
mora num lugar frio.
Mas, ocasionalmente,
se perde numa corrente 
e chega até o Brasil.



URUBU

O urubu
é feio

pra chuchu!

Mas, sem reparar
na sua falta de beleza,

é importante notar
sua utilidade na natureza.

Ele come animais 
que já morreram.

Por isso 
seu apelido é lixeiro.

Em certa medida,
ele deixa a mata

mais limpa 
e menos fedida.



TUCANO

O tucano
adora seus manos,
que são tucanos
lindos e legais.

Mas, um deles foi capturado
por um traficante de animais,
que tira os bichos da mata
e vende nas capitais.

O tucano 
detesta
que um humano
roube os animais da floresta!

O tucano 
acha isso 
desumano.



SABIÁ 

Todo mundo sabia
que o sabiá

sabia assobiar.

Mas você sabia
que o sabiá

também sabia
cantar?

Sim,
o sabiá

sabia cantar
uma melodia

cheia de harmonia.

E ele cantava
com tanta euforia
que todo o bosque 

se enchia de alegria.



ANDORINHA

A andorinha
é pequenininha,
mas é bem forte.

No inverno,
ela bate, bate suas asinhas,
e voa do sul ao norte
pra ficar mais quentinha.

Nessa migração,
não pense 
que ela vai sozinha,
pois não vai, não.
Vai com muitas
e muitas amiguinhas.



SE VOCÊ GOSTOU DESTE LIVRO...

Curta a página do autor: www.facebook.com/flavito10

Increva-se no canal dele: www.youtube.com/Flaviocolombini

Siga o perfil dele: www.instagram.com/flaviocolombini

Aproveite para comprar o livro impresso, publicado pela Duna Dueto Editora! 
Para ver aonde comprar entre neste link:
www.flaviocolombini.com/poemas-voadores

https://www.facebook.com/flavito10
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     Comecei a desenhar ainda criança. 
Nessa época, minha mãe tinha uma loja 
onde havia uma bobina de papel para 
embrulhar as mercadorias. Eu esticava 
o papel e ia desenhando sobre ele. 
Depois enrolava de volta. Quando 
alguém ia tirar o papel para embrulhar 
algo, lá estavam os meus desenhos. 
A vendedora os cortava fora. 
     Um dia, na frente de uma freguesa, 
minha mãe descobriu os desenhos 
na bobina. Ela ia rasgá-los, mas a freguesa gostou deles e quis 
levá-los para casa. Eu fiquei feliz por saber que alguém havia 
gostado dos meus desenhos. Levei uma bronca da minha mãe, 
mas acabei ganhando papéis mais apropriados para desenhar.
     Na adolescência as pessoas me diziam que eu desenhava bem e 
que eu deveria entrar numa escola de desenho. Mas não entendia o 
porquê de estudar desenho se eu já desenhava bem. Depois 
percebi que precisava aprender as técnicas para expressar melhor 
meu talento. Então, estudei em uma escola de desenho e pintura e 
tive aulas com mais três professores particulares.
     Já fiz desenho técnico, desenho para roupas e tapeçarias e já 
pintei quadros. Agora desenhei esses pássaros porque gosto muito 
da natureza e quero ajudar a preservá-la. Desenhar e pintar me 
trazem felicidade.
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     Eu adoro ler livros infantis. 
Apesar de já ser adulto, gosto 
muito de livros de criança. 
De tanto ler, eu acabei tendo 
inspiração para escrever. 
     Este livro surgiu de uma 
maneira muito natural. Eu 
simplesmente comecei a ter 
as ideias e fui escrevendo. 
Depois, eu estudei alguns 
livros sobre aves e tive mais 
ideias. Então, trabalhei nos poemas e nas rimas por muito 
tempo, até ficar satisfeito.
     Nesse período eu passei a observar e apreciar mais 
as aves à minha volta. Mesmo morando no centro de São 
Paulo, das janelas do meu apartamento eu consigo ver 
urubus, periquitos, andorinhas e até um pequeno gavião 
que tem rondado a região. Nas praças e nos jardins da 
cidade eu vejo vários pardais, sabiás e bem-te-vis. São 
todos lindos! 
     Além de escrever, eu também gosto de fazer cinema. 
Se você quiser ver alguns filmes de curta-metragem e 
videoclipes que eu já fiz, entre no meu site. Lá você poderá 
saber mais sobre mim e ver tudo que eu ando aprontando. 
O endereço é: www.flavito.com.br
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Que tal fazer sua imaginação 
voar nas asas desses poemas?
Com essa leitura você vai se 
divertir e também aprender 

sobre algumas das mais 
belas e curiosas aves 

encontradas no Brasil. 


