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    “Neste livro repousam a mais linda poesia e os mais lindos jardins, 

à espera de que o leitor os penetre com a mais singela 

delicadeza.” 

     O livro Jardins (Global Editora, 36 páginas, R$ 49,00) traz quinze 

pequenos poemas que representam os mais diversos jardins.  

     Com muita delicadeza, Roseana Murray mexe com o 

imaginário do leitor. Cada poema-pintura faz os pequenos 

descobrirem a poesia que vive ao seu redor, nas pequenas coisas, 

como nas flores, por exemplo. 

      “Gostei do seu Jardins. De suas guirlandas de palavras. Gostei 

de ler seu verbo a prender os perfumes, as cores, as formas e o sol 

sobre as flores. Há por certo uma poeta sensível às coisas da 

natureza neste Jardins”, declara Manoel de Barros, grande poeta 

brasileiro. 

      A organização dos poemas com as ilustrações do talentoso e 

premiado Roger Mello imprime qualidade que sensibiliza adultos e 

crianças. É um verdadeiro presente em formato de livro. 

  

Sobre a autora: 

Roseana Murray nasceu no Rio de Janeiro, em 1950. Publicou cerca de cem 

livros, tendo recebido diversos prêmios. Em 2001 recebeu junto ao ilustrador  

da obra Jardins, Roger Mello, o Prêmio Melhor Livro de Literatura Infantil da 

Academia Brasileira de Letras (ABL). Seu trabalho foi incluído na lLista de 

Honra do Internacional Board on Books for Young People (IBBY), e tem vários 

de seus livros publicados no México e na Espanha. 
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