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Podemos julgar o coração de um homem pela forma como ele 

trata os animais 
Immanuel Kant 

 

 

 

 

 

https://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/immanuel-kant/


 

Este livro é de Christina Ramalho 

Somente dela e de mais ninguém 

Por quê? 

Porque ela é a minha Chris que sabe 

cuidar de bichos tanto quanto Noé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREFÁCIO 

 

Falar da poesia de Rosângela Trajano parece ser fácil, mas 

exige um tanto de amor pelas coisas ao nosso redor que 

ainda não estamos acostumados a senti-lo, um amor meio 

exagerado e imenso no seu todo ou em partes, e neste livro, 

mais especificamente, pelo amor aos animais. Amor esse 

que vem cheio de boniteza dando aos bichos sentimentos e 

emoções, dotando-os de razão e felicidade. O livro “Bichos 

– Livro de poemas para Chris” é um encanto para quem não 

sabe conviver sem um bicho dentro e fora da morada do 

corpo e da alma. 

Há quem diga que a afeição pelos animais é proporcional 

ao respeito com o próximo. Os animais sempre fizeram 

parte das nossas vidas e se olharmos com um carinho maior, 

a grandeza desses bichinhos trouxe para a vida humana um 

sentimento de amor sem precisar ser dito em palavras ou 

em qualquer língua. 

Todos os animais têm a sua forma de amar e cuidar dos seus 

sem nem pensar duas vezes, extinto de proteção, o que 

cairia bem para a vida humana. Certo dia, perguntaram-me 

a importância dos animais, pois quando temos um contato 

maior com eles, os tratamos com todo cuidado, amor, 

dedicação e se tornam até parte da família A importância de 

olhar os animais com um cuidado maior é para não deixar 

o amor em forma de gestos, palavras e poesia se esvair do 

mundo. 

Izabel Delfino 

Estudante de Medicina Veterinária 



 

ONÇA PINTADA 

 

Onde deixaste 

Tuas pintas belas 

Que eu tanto amava? 

 

Foste passear por aí 

Nas grandes cidades 

Tudo te admirava 

O homem bruto e feio 

Muito te judiava 

 

 

 



 

GATINHO PRETO 

 

Gostas de miar 

No velho telhado 

Pareces chorar 

 

Fico preocupada 

Abro a porta 

Quero te ninar 

Nos meus braços 

Te faço sonhar 

 

 

 



 

PATINHO NO LAGO 

 

Enfiou a cabeça 

Dentro da água 

Quase se afogou 

 

Patinho engraçado 

Nada no azul lago 

Lá fora deixou 

Seu qua, qua, qua 

Dois sois amou 

 

 



 

URSINHO DE PELÚCIA 

 

Vem, meu ursinho 

Vamos brincar 

De jogar bolinhas 

 

Para o céu estrelado 

Ursinho sorridente 

Inventar casinhas 

Do outro lado 

Das fofices minhas 

 

 

 



 

GALINHA ASSUSTADA 

 

Ela fez có-có-ri-có 

Correu para o galinheiro 

Toda arrepiada 

 

Deu na goela um nó 

Viu bicho-papão 

Estava assustada 

Com o bicho grande 

Gritou meio alarmada 

 

 



 

FORMIGUINHA 

 

Uma formiguinha levou 

Folhinha nas costas 

Bem cansada estava 

 

Trabalhou o dia inteiro 

Carregou luas também 

Encheu o formigueiro 

Com suas coisinhas 

Achou até um candeeiro 

 

 

 



 

PASSARINHO NO NINHO 

 

Um passarinho voou 

Para longe do ninho 

Foi alegre passear 

 

Conhecer outros mundos 

Cativar o velho vento 

Novo ninho fabricar 

Com galhinhos secos 

De árvore a bailar 

 

 

 



 

CACHORRINHO MEDROSO 

 

Ele viu uma barata 

Na cama pulou 

Bem alto latiu 

 

Cachorrinho chorou 

Assustado chamou 

Menino dele sorriu 

Vigiar nossa casa 

Nunca conseguiu 

 

 

 



 

ELEFANTINHO 

 

O elefantinho escovou 

Seus belos cabelos 

Depois o corpo perfumou 

 

Foi dançar no baile 

Vestido de paletó 

Algo à noite murmurou 

Estava pelado por dentro 

Sua alma em casa deixou 

 

 

 



 

LAGARTIXA BONITINHA 

 

A lagartixa foi à feira 

Com seu vestido azul 

Levou uma cestinha 

 

Queria comprar frutas 

Maçã, laranja e pera 

Um quilo de farinha 

Brigou com o feirante 

Pouca moeda tinha 

 

 

 



 

BURRINHO BELO 

 

O burrinho comeu 

A ideia da menina 

Na rua esquecida 

 

Muito belo o bichinho 

Encheu a barriguinha 

Depois da boa comida 

Não sabia que ideias 

Tinham gosto de vela dormida 

 

 

 



 

CABRA PERALTA 

 

A mulher lavou 

Seu belo vestido 

Com água e sabão 

 

Colocou para secar 

Na cerca do vizinho 

Era dia de solzão 

A cabra comeu 

Do tecido um pedação 

 

 

 



 

BORBOLETA NEGRA 

 

Você se pintou 

Ou virou noite 

Cadê seu colorido? 

 

A borboleta negra 

Diferente das demais 

Coração dolorido 

Ninguém compreendia 

Seu jeito sofrido 

 

 

 



 

TARTARUGA CARENTE 

 

Era uma tartaruga 

Bastante tímida 

Um tanto carente 

 

Andava apressada 

Mal se alimentava 

Tinha medo da gente 

Nunca dava opinião 

Não a viam contente 

 

 

 



 

LEÃOZINHO MEIGO 

 

O leãozinho sorridente 

Ouvia as histórias 

Do velho palhacinho 

 

Não era bravo 

Seu rugido baixo 

Ninava o menininho 

Sua juba enorme 

Escondia o mosquitinho 

 

 

 



 

JOANINHA FELIZ 

 

A joaninha tricotava 

Leões à tardinha 

Para vestir a menininha 

 

Bastante feliz 

Muito cantarolava 

Tinha voz fininha 

De nada reclamava 

Era uma gracinha 

 

 

 



 

CENTOPEIA FAMINTA 

 

Calçava sapatos 

Verdes, azuis e amarelos 

Comia bolo que fazia 

 

A centopeia faminta 

Comia um pratão 

Mais fome sofria 

Nunca se saciava 

Pão inteiro engolia 

 

 

 



 

VAGALUME BRINCALHÃO 

 

O vagalume é amigo 

De toda criança 

Gosta de diversão 

 

A alegria do vagalume 

Parece contagiante 

Meio brincalhão 

Curou o menininho 

Doente do coração 

 

 

 



 

SAPINHO CANSADO 

 

O sapinho cansado 

Tocou a noite inteira 

Festinha animou 

 

Veio bicho de longe 

Quem nem foi convidado 

Mesmo assim dançou 

Ao som da viola 

De manhã o baile acabou 

 

 

 



 

RATINHO SABIDO 

 

A vovozinha armou 

Uma boa ratoeira 

Na sua cozinha 

 

Ela queria pegar 

O ratinho sabido 

Roera a bolachinha 

Desarmou a ratoeira 

Numa leve pressinha 

 

 

 



 

ABELHINHA BONDOSA 

 

A abelhinha costurou 

Cem cobertores 

Aos moradores de rua 

 

Muito bondosa a abelhinha 

Não mediu esforços 

Foi até a lua 

Para pedir ajuda 

Vestiu sua alma nua 

 

 

 



 

JACARÉ ESQUECIDO 

 

Aquele velho jacaré 

Esquecia o sapato 

Dentro da alegria 

 

Procurava na lua 

Nas vestes da noite 

Nunca percebia 

Que o sapato 

Contente dormia 

 

 

 



 

GIRAFINHA CHARMOSA 

 

Usava vestidos 

De saia rodada 

Sapatos calçava 

 

Para ir ao baile 

Fazia maquiagem 

Quase não fechava 

A bolsinha de seda 

Um batom guardava 

 

 

 



 

HIPOPÓTAMO SONHADOR 

 

O hipopótamo sonhava 

Com gigantes bravos 

Assustado acordava 

 

Era um sonhador 

Nada mais fazia 

De sonhar brincava 

Quando mais dormia 

Trenzinho inventava 

 

 

 



 

VAQUINHA FELIZ 

 

Ela pulava corda 

Com seu bezerro 

Cheia de carinho 

 

Nunca esquecia 

De sorrir às flores 

Distribuir beijinho 

Feliz cantarolava 

Ao pássaro no ninho 

 

 

 



 

PEIXINHO AMIGO 

 

Morava no mar 

Sabia se alegrar 

Mesmo sozinho 

 

Chegou um estranho 

Tubarão gigante 

Precisava de carinho 

Logo o cativou 

Virou seu amiguinho 

 

 

 



 

COELHO DORMINHOCO 

 

Quem dorme muito 

Morre bem cedo 

Dizia o papai 

 

O coelho sorria 

Voltava a dormir 

Do céu cai 

Uma estrelinha 

Para o seu sonho vai 

 

 

 



 

BARATINHA GENTIL 

 

Ajudava as amigas 

Lavava a louça 

Da sua vizinha 

 

Dava comida 

Para o vento 

Sem barriguinha 

Morto de fome 

Feijão e farinha 

 

 

 



 

TATU CHEIROSO 

 

Comprava perfumes 

Os mais caros 

Andava cheiroso 

 

Por onde passava 

Deixava seu cheiro 

Até na comida 

Todos o cheiravam 

Perfume delicioso 

 

 

 



 

BICHO-PREGUIÇA 

 

Não faz nada 

Tem preguiça 

De se mexer 

 

Leva semanas 

Pouco de folhas 

Para comer 

Mastiga devagar 

O nada quer ser 

 

 

 



 

MACACO VIRTUOSO 

 

Na nuvem um mundo 

Onde a imaginação 

Do macaco caminhava 

 

Virtuoso e bom amigo 

Sua bondade sorria 

A caridade alegrava 

Demais bichinhos 

Justiça ele plantava  

 

 



 

Rosângela Trajano é negra, moradora 

de periferia, licenciada e bacharel em 

filosofia, mestra em literatura, 

escritora, poetisa, ilustradora e 

diagramadora. Estuda História na 

Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte – UFRN onde é bolsista 

voluntária nas disciplinas de 

Introdução à Antropologia e História 

Oral. Ensina inglês e filosofia às 

crianças da sua rua de forma 

voluntária na varanda da sua casa. Já 

escreveu vários livros para crianças, 

gosta de pesquisar sobre a literatura portuguesa e escrever poemas 

épicos. Aventura-se também no mundo das charges. No seu 

pequeno mundo moram crianças dos mais diferentes sorrisos que 

gostam de ouvir as suas histórias inventadas na hora da contação. 

Leva uma vida simples na sua casinha pequena onde mora com a 

sua mamãe num bairro com pessoas que contam séculos de vida. 

Na infância, tomou banho de cacimbinha e vendeu tapiocas com a 

sua tia Rosa. Simplesmente é uma pessoa feliz apesar de algumas 

dores na alma crescerem hora ou outra quando sofre 

incompreensões. Uma das coisas que gosta de fazer, atualmente, é 

costurar bonecas de pano. Sabe dar vida ao muro da sua casa 

escrevendo nele versos desassossegados. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verão de 2021 

Este livro foi composto na fonte 

Times New Roman, tamanho 18 
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