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O livro
Poemas visuais, repletos de animais, iluminados por uma vasta 
gama de cores de aquarela. Um texto que mexe com os sentidos 
e revela, no poder da natureza, uma poesia sucinta, mas de 
grande impacto: o haicai. No novo livro de Roseana Murray, 
ilustrado por Walter Lara, o leitor certamente se encantará com 
24 poemas deleitáveis, como este: “As gaivotas de prata/ Rabis-
cam o céu/ Voo e caligrafia.”

Em sala de aula
Esta obra permite trabalhar os temas artes, poesia, natureza e 
haicais. Três estrofes com cinco, sete e novamente cinco sílabas, 
são as características desse tipo de poema, originário do Japão 
e geralmente inspirado na natureza. As crianças conhecem esse 
modo de fazer poesia, ainda que hoje muitos autores tenham 
abandonado suas formas tradicionais? Como seriam os haicais 
da sua turma? Que temas e estilos abordar? Além da força e do 
fascínio de seus textos, que inspiram e trazem reflexões sobre 
a vida, este é um livro em que se sentem fortemente as artes 
plásticas. Nas ilustrações, Walter Lara usou a aquarela no papel 
100% algodão, de textura lisa, para não interferir nas imagens. 
Após as primeiras camadas mais finas e transparentes no papel 
umedecido, ele finaliza com a tinta mais seca, de que resulta 
uma textura semelhante à da pintura a óleo. “Dos mestres holan-
deses de 1600 a 1800, estudo a técnica e neles encontro muito 
do que procuro”, diz o artista. Não é um bom começo para 
realizar a perfeita união de texto e imagem?

Sobre a autora e o ilustrador
Roseana Murray nasceu no Rio de Janeiro. Estudou literatura 
e língua francesa, antes de se tornar escritora e tradutora. Tem 
dezenas de livros publicados – a maioria de poemas – e muitos 
prêmios importantes da FNLIJ, da ABL e da APCA. Vive em Sa-
quarema, Rio de Janeiro, em uma casa amarela de frente para o 
mar. Para ela, é maravilhoso dizer muito com poucas palavras.

Walter Lara nasceu em Betim, Minas Gerais, e já ilustrou deze-
nas de livros. Quando desenha, usa aquarela com pouquíssima 
água, enquanto ouve algumas canções repetidamente, buscan-
do o que pode ter passado despercebido.


