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ARTE 

 

Linguagem: Habilidade Articuladora. 

Habilidade: Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações processuais entre 

diversas linguagens artísticas. 

 

Haicai 

 

O Haicai, também chamado de “Haiku” ou “Haikai”, é um poema curto de origem japonesa. A 

palavra haicai é formada por dois termos “hai” (brincadeira, gracejo) e “kai” (harmonia, realização), 

ou seja, representa um poema humorístico. 

Essa forma poética foi criada no século XVI e acabou se popularizando pelo mundo. Apesar de 

serem poemas concisos e objetivos, os haicais são poemas que possuem grande carga poética. 

Os escritores que escrevem os haicais são chamados de haicaístas. 

Fonte: todamateria.com.br/o-que-e-haicai/ | Acesso em 16/06/2020 

 

Vamos apreciar alguns Haicais do artista Paulo Leminski: 

A palmeira estremece 

palmas pra ela 

que ela merece. 

Casa com cachorro brabo 

meu anjo da guarda 

abana o rabo. 

Tudo dito, 

nada feito, 

fito e deito. 

Essa vida é uma viagem, 

pena eu estar 

só de passagem. 

Jardim da minha amiga 

todo mundo feliz, 

até a formiga. 

Autor: Paulo Leminski 

Fonte: escolakids.uol.com.br/portugues/haikai | Acesso em 16/06/2020 
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1- Responda: 

 

a) Você costuma ler poemas? Lembra de algum que gosta? 

  

  

 

b) Você prefere poemas que apresentam rimas ou não? Por quê? 

  

  

 

c) Já leu poemas com apenas três versos? 

Para compreender melhor 

 

O verso é cada uma das linhas de um poema, caracterizando-se por possuir certa 

melodia ou efeitos sonoros, que combinem com os versos seguintes. Veja um 

exemplo de versos de haicai: 

 

A estrela cadente 

me caiu ainda quente 

na palma da mão. 

 

Paulo Leminski 

Fonte: diaadiaeducacao.pr.gov.br | Acesso em 16/06/2020 

Vamos confeccionar um poema Haicai? 

 

 

2- Observe as imagens abaixo: 

   

Fonte: Freepik.com.br | Acesso em 16/06/2020 

https://www.pensador.com/autor/paulo_leminski/
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Veja alguns haicais que contêm essas imagens: 

 

Morreu o periquito 

a gaiola vazia 

esconde o grito. 

 

 

Pintou estrelas no muro, 

e teve o céu ao alcance 

das mãos. 

 

 

A zebra chama 

código de barras 

de pijama 

Paulo Leminski Helena Kolody Luis Dill 

Fonte: diaadiaeducacao.pr.gov.br | Acesso em 16/06/2020 

 

a) Observe novamente as imagens acima e pense em palavras que podem rimar ou fazer 

sentido. 

 

 

3- Após pensar nas palavras que rimam, escreva um haicai com três versos, para cada 

imagem. 

Haicai da Gaiola Haicai das estrelas Haicai do pijama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


