
Elas estão chegando. Se você ainda não as viu, 
logo pode chegar a oportunidade: a Tesourinha 
é uma ave migratória e sempre aparece na 
nossa região na época do verão. 
Também conhecida como tesoura, tesoureira e 
tesourinha-do-campo, a Tyrannus savana não é 
colorida, mas rouba a atenção pelas acrobacias 
aéreas, onde sua cauda bifurcada se abre e se 
fecha como se fossem lâminas de uma tesoura. 
Não é preciso explicar de onde veio então seu 
nome popular, né?
Apesar de migratória, é uma ave bastante 
conhecida por aqui. Conforme o fotógrafo e 
observador de aves Edson Ferreira da Veiga, a 
tesourinha faz parte da sua infância e quando 
elas apareciam sabia que o verão estava 
chegando. Quando o inverno se aproxima, 
essas aves migram para a região Amazônica e só 
saem de lá na primavera, onde cada uma volta 
para a sua região de origem para recomeçar 
toda a rotina. E não é só por aqui que elas 
estão não, marcam presença em quase toda a 
América do Sul. E o mais legal: elas são muito 

abundantes nas regiões onde vivem, então em 
épocas do ano é bem fácil vê-las, em outras 
elas somem completamente.
Aqui em Itapoá, Edson conta que é fácil 
encontra-las em regiões de campos abertos, 
pois se alimentam de insetos: “Costumam ficar 
em galhos secos ou pousadas nas cercas para 
facilitar seu voo atrás dos insetos, e é aí que 
costumam fazer manobras bem engraçadas, 
com a cauda bem aberta na perseguição do 
alimento”. Além dos insetos, sua dieta também 
conta com frutos, ou seja, é uma boa dispersora 
de sementes.
Além das acrobacias e de adorar viajar, outra 
característica marcante é a sua valentia. Edson 
destaca que ao observar seus hábitos, verificou 
que enquanto outras aves se afastam ou fogem 
quando os gaviões ou outras aves predadoras 
se aproximam, as tesourinhas, ao contrário, se 
unem e atacam as aves de rapina para afugentá-
las. Nas ocasiões, não pararam de perseguir as 
predadoras até que fossem embora. É o famoso 
lema de que “união faz a força”.
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Outra informação que confirma sua força 
e resistência são dados de uma pesquisa 
feita em 2009 e 2010 com seis indivíduos da 
espécie. Com geolocalizadores, pesquisadores 
verificaram que as aves passaram por cinco 
países diferentes da América do Sul, resultando 
mais de 4 mil km, em um período de 7 a 12 
semanas, o que resultou em uma distância 
média de 45 a 66 km por dia. Uau!
Então nosso convite hoje é que você aproveite a 
chegada do verão para observá-la e se inspirar 
em todas suas qualidades. Que no próximo ano 
podemos seguir firmes, valentes e resistentes, 
mas com toda a leveza da tesourinha!


