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  PREFÁCIO  
 

  MARIA JOSÉ ZANINI TAUIL 
                                                    

 
 

Rosimeire Leal da Motta é uma apaixonada pelas letras, amiga de anos, que tive 

o privilégio de conhecer na telinha, justamente por termos interesses comuns 

sobre literatura. Nessa coletânea, a escritora e poeta reúne  frases, pensamentos, 

ditos sobre: Escrever, Escritor, Ler, Literatura, Livros e Poesia (metapoemas). Trata-

se da  reunião de pensamentos isolados, pequenos fragmentos, escritos filosóficos 

mínimos, que possuam traços metalinguísticos e que abranjam essas ações 

envolvidas na exposição do pensamento, seja ele teórico ou literário. Tratados de 

modo claro e direto, mas com o devido cuidado com a língua e sua conexão 

com o assunto proposto. 

   

Para Rosimeire,  merecem destaque pelo estilo empregado pelo autor, pela 

originalidade e verdade que possa encerrar sobre o assunto. Cada livro, portanto, 

trata  de um desses assuntos e são  numerados de 1 a 6, cada um com seu título. 

Tornar-se-á, para nós e para quem o desejar, excelente e rica fonte de consulta 

sobre os temas. 

  

Em geral, estudantes e estudiosos de todos os tipos e de qualquer idade têm em 

mira apenas a informação, não a instrução. Sua honra é baseada no fato de 

terem informações sobre tudo ou experiências, sobre o resumo e o conjunto de 

todos os livros. Não lhes ocorre que a informação é um mero meio para a 

instrução, tendo pouco ou nenhum valor por si mesma, no entanto é essa maneira 

de pensar que caracteriza uma cabeça filosófica. 

   

Diante da imponente erudição de tais sabichões, existem pessoas  que pensam  

muito pouco para poder ter lido tanto! Será que o homem tem tanta falta de 

pensamentos próprios, que precisa de um afluxo contínuo de pensamentos 

alheios?  Daí a ideia da autora: por que não valorizar o conceito ou o 

pensamento próprio do escritor ou poeta contemporâneo? É o que ela propõe 

com essa obra, onde você encontrará:      

Volume 1: Frases sobre o ato de ESCREVER 

Volume 2: Frases sobre ESCRITOR 

Volume 3: Frases sobre o ato de LER 

Volume 4: Frases sobre LITERATURA 

Volume 5: Frases sobre  LIVROS 

Volume 6: Frases sobre POESIAS 
    

MARIA JOSÉ ZANINI TAUIL 

Professora, poetisa e escritora. Formada em Língua Portuguesa, pós-graduada em Literatura, nasceu e 

mora no Rio de Janeiro. Tem impressos: O AMOR É O CAMINHO, CONTOS CRÔNICOS, SONHOS E 

DEVANEIOS (infanto-juvenil) NO PALCO DA VIDA e JESUS, REFÚGIO E FORTALEZA, além do biográfico 

RAÍZES DA FAMÍLIA ZANINI . Participou de 50 antologias de poesias e contos. Está em todas as edições: 

Os melhores de 2003 e 2004 ...até 2014, da CBJE. A primeira, fez parte da Bienal do Livro, no Rio de 

Janeiro, em 2005. Membro efetivo da AVBL e da ABRALI, acadêmica da  A B L de Fortaleza , de Teófilo 

Otoni e a Lima Barreto, no Rio de Janeiro. Também tem 9 livros eletrônicos e participação em outros 10. 

Seu site de poesias é o Coração Bazar Home Page. Escreveu também para a revista Virtualismo 

(extinta) e para a AVPB, na seção Refrigério da Alma e para os sites Pense bem. Net e Educar Brasil. 

http://www.coracao.bazar.nom.br/  

http://www.coracao.bazar.nom.br/
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  COMENTÁRIOS 
 

Rosimeire Leal da Motta 

 

 

 

 

 

Decidi compor este e-book em Pdf. gratuito porque observei que as pessoas, ao 

visitarem a minha página, liam mais a seção de frases do que as de poesias. 

 

Há vários sites de frases, mas a maioria é cópia de outros sites, então tive a ideia 

de pedir a vários poetas e escritores que escrevessem suas próprias frases, assim, 

ficou algo original.  

 

Não há nenhum outro e-book de frases, apenas de poesias. 

 

Muitos copiam as frases da minha página, mas com  o e-book, elas  ficarão em 

destaque, pois será lembrado de onde elas vieram.  

 

Agradeço a todos os autores que colaboraram enviando suas frases para compor 

este e-book. 

 

O conteúdo esta riquíssimo, agradável, poético, original! Tudo de bom! 

 

Esta é a primeira edição da Coletânea de Frases. Sempre  que houver novas 

frases os e-books serão atualizados. Ao visitar as paginas abaixo, verifique se há 

uma nova edição disponível. 

 
• Escritor 

http://www.rosimeiremotta.com.br/portarte233.htm 

• Escrever 

http://www.rosimeiremotta.com.br/portarte183.htm 

• Ler 

http://www.rosimeiremotta.com.br/portarte184.htm 

• Literatura 

http://www.rosimeiremotta.com.br/portarte236.htm 

• Livros 

http://www.rosimeiremotta.com.br/portarte235.htm 

• Poesia 

http://www.rosimeiremotta.com.br/portarte234.htm                                                                               

 

 

 

 

 

Rosimeire Leal da Motta 

Escritora e Poetisa Brasileira 

http://www.rosimeiremotta.com.br/ 

 

 



5 
 

 

 
 

Frases Sobre   O ATO DE ESCREVER 
 

Vários Autores 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO – Entre os participantes deste e-book há alguns autores de 

Portugal (Europa), Cabo Verde (África) e Moçambique (África). A gramatica é um 

pouquinho diferente e deixei o texto conforme foi enviado, não corrigi. Certa vez 

eu alterei os textos para a gramatica do Brasil e o autor português me enviou um 

e-mail dizendo que convidou seus amigos para visitar a pagina e eles disseram 

que ele estava escrevendo errado o português. 

 

-------------------------------------------------------------- 

 

DIREITOS AUTORAIS: 
 

Ao copiar os textos, anote o nome do autor. Não permita que sejam repassados 

com o título de "Anônimo" ou "Autor Desconhecido". 

 

-------------------------------------------------------------- 

 

• ESCREVER - D E F I N I Ç Ã O: (Dicionário Houaiss)  
 

"Expressar-se por meio de escrita." 

"Compor (trabalho literário, científico etc.)".  

 

-------------------------------------------------------------- 

 

• A. J. Cardiais - Poeta Brasileiro 
 

Escrever para mim é libertar a alma literalmente. 

 

-------------------------------------------------------------- 

 

• Adélia Einsfeldt - Poetisa Brasileira 
 

Escrever para mim é a arte que exprime conhecimento e sensibilidade em 

palavras no papel.  

 

-------------------------------------------------------------- 

 

• Alberto Araújo - Escritor, Poeta, Professor e Jornalista Brasileiro  
 

Escrever é excepcionalmente o jeito de expor, o que há de mais belo no ser 

humano. Ao escrever, distinguimos as dimensões da vida e acima de tudo, 

quando deixamos fluir nossos escritos - na alma algo vibra absolutamente, é 

esplendoroso isso, não tem explicação. Escrever é uma ação    de   amor,    que, 
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 purifica o coração. Quando expomos o que escrevemos, logo vem o pulsar das 

veias, é nessa hora que a virtuosidade do amor, nos transmite o prazer da 

felicidade plena.  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Alcina Maria Silva Azevedo - Poetisa e Escritora Brasileira 
 

Escrever para mim é a arte do voo onde crio e me transporto a um mundo mais 

justo.  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Alexa Wolf Escritora, Poeta e Artista Portuguesa 
 

Para mim, escrever é: abandonar meu corpo e deixar minha alma comandar as 

letras transportando os sonhos, a magia, a leveza do EU. Desde menina que 

comecei a escrever, dava-me prazer, libertava-me mesmo que por minutos de 

todos os problemas existentes no momento, mas infelizmente a família tinha 

preconceitos estabelecidos pelos escritores e poetas ( algo que sempre me 

irritou, pois meu avô materno deixou um livro escrito de poesia mas está perdido 

no tempo, ninguém sabe o título, o ano em que foi escrito, enfim nada de nada) 

para grande desgosto meu. Ele morreu muito novo com 33 anos e eu nunca o 

conheci, pensei que se lesse seu livro teria um pouco dele, mas apesar de não ter 

esse privilégio, creio que nas minhas veias corre o mesmo sangue sensível dele e 

por isso acho que já tenho dele uma bela herança! 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Ana da Cruz - Jornalista e Escritora Brasileira 
 

Escrever para mim é repassar conhecimento e sentimento. 

 

------------------------------------------------------------------------  

 

• Ana Damasceno - Designer e Poetisa Portuguesa 
 

Escrever é: Deixar a alma falar do sentimento que se vive. 

 

----------------------------------------------------------------------- 

 

• Anchieta Antunes - Poeta Brasileiro  
 

Escrever Para Mim é viajar no bonde do imaginário. 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Angelo Sansivieri - Poeta Brasileiro 
 

Escrever, é estar entre os anjos, deitar-se sobre pétalas de rosas, falar com as 

mãos, realizar sonhos inacabados, ressuscitar desejos perdidos, quando se tem 

amor.  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Antonio Cabral Filho- Poeta Brasileiro 

 

Escrever para mim é sair por aí a esmo resguardado pela fé ao encontro de si 

mesmo. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• António Cândido Paiva - Poeta Português 
 

Escrever: conversar silenciosamente com a caneta e o papel. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Antonio Paiva Rodrigues- Poeta Brasileiro 
 

Escrever é o fruir de uma arte hercúlea, insigne, sem impositivos que se afigure 

como uma obrigação, e sim uma vontade de aumentar seus conhecimentos 

anelados para se alcançar expurgos culturais. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• António Ramos Rosa - Poeta e Ensaísta Português 
 

Escrever é, sempre, a necessidade de respirar as palavras e de às palavras 

fornecer o frémito do ser, os pulmões do sonho, e, com elas, criar a dádiva do 

poeta.  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Armando Sousa - Poeta e Escritor Português, vivendo atualmente no Canadá 
 

Escrever... uma viagem do pensamento ao papel.  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Arnold Gonçalves - Escritor e Poeta Brasileiro 
 

Escrever: É uma atividade que faz muito bem ao espírito por sempre levar quem 

escreve a autoanálise. 
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------------------------------------------------------------------------ 

 

• Artemisa Ferreira - Poetisa de Cabo Verde 
 

Escrever para mim é gritar em silêncio para o mundo, aquilo que sou por dentro.  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Ataíde Lemos - Poeta e Escritor Brasileiro 
 

Escrever para mim é expressar os sentimentos próprios. É contemplar o belo e 

entrar na alma das pessoas abrindo-lhe os olhos do interior para um novo olhar 

externo. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Badu - Poeta Brasileiro 
 

Escrever para mim é voar na busca do inatingível chegar aonde os passos se 

limitam alcançar. Desleixo aos vis espinhos nos pés descalços vertem vermelho 

andar. Sandálias jogadas, promessa alada de brincar nas nuvens na extensão 

das alturas. Exaustiva espera amarguras em fel, ilimitada liberdade para 

alcançar, correr atrás, além das linhas do céu. 

 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Beki Bassan - Poetisa Brasileira 
 

Escrever para mim é a alegria da alma. 

 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Belly Regina - Escritora Brasileira 
 

Escrever para mim é traduzir a alma. 

 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Brígido Ibanhes - Poeta Brasileiro 
 

Escrever para mim é demonstrar amor ao próximo. 

 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Calikcia Vaz - Poetisa Brasileira 
 

Eu escrevo porque gosto,  

Eu gosto do que escrevo,  

Também escrevo do que não gosto,  

Se você não gosta do que escrevo,  

Sinto muito, não me arrependo,  

Ficar sem escrever... Ah! Não me atrevo.  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Calikcia Vaz - Poetisa Brasileira 
 

Quando escrevo sinto a intensidade além da imensidão da vida, vejo o nunca 

imaginado. É minha terapia preferida para qualquer hora, em qualquer estado de 

emoção. Escrever é muito mais do que uma simples exposição de letras juntadas 

uma a uma para formar uma palavra. Escrever é colorir o preto e branco.  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Carlos Lúcio Gontijo - Poeta, Escritor e Jornalista Brasileiro 
 

Escrever é ter a humildade de abrir espaço, na mente e no coração, para a 

palavra acontecer. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Carlos Nejar - Escritor da Academia Brasileira de Letras e Jornalista 
 

Escrever é a sabedoria da loucura. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Carlos Silva - Poeta, Cantor e Compositor Brasileiro 
 

Escrever, para mim, é ter asas para voar mesmo que às vezes, existam âncoras 

que queiram prender os pés. É ter a liberdade de ser, de dizer e de pensar através 

dos escritos, aquilo que verdadeiramente sou. 

 

----------------------------------------------------------------------- 
 

• Carlos Silva - Poeta, Cantor e Compositor Brasileiro 
   
Escrever, para mim, é sintonizar-me com o universo da magia que as letras me 

conduzem a trilhar. É flutuar num mar de descobrir e dividir com outros tantos, este 

aprendizado que enriquece o nosso viver. Escrevo e leio, por achar que existem 

vários mundos quando aprofundamos nossos pensares, saberes e fazeres no 

mundo do rebuscar a cada instante, um pouco mais do verdadeiro conhecer. 
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----------------------------------------------------------------------- 

 

• Cassia Vicente - Poetisa Brasileira 
 

Escrever para mim é a extensão do meu ser na sua totalidade. 

 

----------------------------------------------------------------------- 

 

• CELIAZUL - Escritora de Itapecerica (MG) Brasileira 
 

ESCREVER é dar uma palavra, um recado, um gesto. É doação de solidariedade, é 

resguardar fatos, fazer história, educar e caminhar em busca do 

aperfeiçoamento. 

 

----------------------------------------------------------------------- 

 

• Cezar Ubaldo de Oliveira Araújo - Poeta Brasileiro 
 

ESCREVER - É uma ação na qual estão inseridos todos os sentidos humanos. 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

• Cezar Ubaldo de Oliveira Araújo - Poeta Brasileiro 
 

Escrever para mim é um exercício intelectual dos mais significativos, pois nos 

permite viajar por mundos desconhecidos, reais ou imaginários. 

 

----------------------------------------------------------------------- 

 

• Cícero Christófaro / Escritor e Pensador Brasileiro 
 

Escrever - há muitas maneiras, uma delas é com palavras. 

 

----------------------------------------------------------------------- 

 

• Claudia Letti - Escritora Brasileira 
 

Quem escreve deve saber que suas criações não são mais suas, mas de quem as 

lê. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Clóvis Edmar Paulino - Poeta Brasileiro 
 

Escrever para mim é aqui e lá lugar de vida jogando com palavras. 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Crispim Quirino - Poeta Brasileiro 
 

Escrever para mim é a única forma de nos mantermos vivos, assim como a vida 

diante da morte. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Cristiane Gouveia Lima - Fisioterapêutica Brasileira 
 

Escrever é buscar no seu ser, sentimentos ocultos que precisam sair do virtual 

para o real. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Daniel Rosa - Poeta Brasileiro 
 

Escrever para mim é abrir janelas com palavras-chaves na casa chamada alma 

humana para entrar sol e mostrar outros horizontes.  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Delasnieve Daspet- Poeta e Escritora Brasileira 
 

Escrever para mim é mostrar-me sem qualquer adereço, totalmente nua, ao leitor. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Delmar Maia Gonçalves- Escritor Moçambicano 
 

Escrever é deixar marcas na água. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Delmar Maia Gonçalves- Escritor Moçambicano 
 

Escrever é um velho acto revolucionário que sobreviverá à vida.  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Delmar Maia Gonçalves- Escritor Moçambicano 
 

Escrever para mim é descobrir asas no vento e trazer para o exterior os lugares 

mais recônditos da alma!  

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Delmo Biuford de Souza - Poeta, Compositor e Funcionário Público, Brasileiro 
 

Quando escrevo estou vomitando a alma. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Denise Severgnini - Professora Brasileira 
 

Para mim, escrever é despir a alma ante as letras, transferir a elas nossa emoção, 

dizer do sentimento com o coração...  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Dhiogo José Caetano - Poeta Brasileiro 
 

Escrever para mim é uma forma de libertação do mundo opressor o qual vivemos. 

Sou o que escrevo, sou humano, sou simples. Não sei escrever, mas escrevo a 

vida em uma reta. Tenho dúvidas com relação às regras gramaticais, mas 

procuro escrever a vida. Falta-me um pouco da arte de roteirizar, mas procuro 

eternizar a vida em minha singela escrivaninha. Não sei nada, nada sei. A minha 

grafia é feia, mas minhas palavras são flores colhidas nas manhãs de cada dia 

vivido. A minha vida se resume em textos, contextos e intertextos. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Dudu Cruz - Músico Percussionista, Cronista, Diagramador Eletrônico Brasileiro 
 

Escrever para mim é um grande desabafo, um espelho da minha alma que 

depois eu vejo "Como sou bonito"!!!! 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Dudu Cruz - Músico Percussionista, Cronista, Diagramador Eletrônico Brasileiro 

 

O que eu escrevo é o que eu penso, o que eu vivo e o que crio, o que eu 

acredito... a palavra tem muita força e a nossa língua, língua portuguesa é muito 

gostosa para trocadilhos e jogos de sentidos. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Eliane Queiroz Auer - Poetisa Brasileira 
 

Escrever para mim é um momento de inspiração. Momento de estar só comigo 

mesma e expor as ideias naquela folha de papel em branco como um desabafo. 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Elvira Camarinha - Poetisa Portuguesa 
 

Escrever é o ato de criação, faculdade de prazer múltiplo: a quem escreve e aos 

que leem. Quando a simbiose atinge o clímax, cria-se o best-seller; a obra-prima; 

o génio; o deus. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Emmanoel Iohanan - Poeta Popular Potiguar ( Brasileiro) 
 

Escrever para mim é uma dádiva de Deus! 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Emmanuel Almeida- Poeta Brasileiro 
 

Escrever é manifestar a fome de viver! 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Fabiana Fraga da Rosa - Escritora Brasileira 
 

Para mim, escrever é dedilhar as canções da alma, é transmitir tudo o que o 

coração fala e quer expressar através da escrita. É conversar com o seu interior, é 

sorrir e refletir através do tom das palavras e o dom da inspiração.  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Fabrício Carpinejar - Poeta Brasileiro 
 

Quando amo, escrevo pelo medo de esquecer o desejo. Quando sofro, escrevo 

para desejar o esquecimento.  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Fernando Tanajura Menezes - Poeta Brasileiro Residindo em USA 
 

De letra em letra, sem querer, vou contando a minha vida. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Fernando Tanajura Menezes - Poeta Brasileiro Residindo em USA 
 

Quando a gente consegue juntar palavras, concretizamos ideias, evaporamos 

sentimentos, destilamos amores: - visualizamos sonhos! 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Filipe de Fiúza - Poeta Português 

 

Escrever para mim é uma missão divina. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Filipe Marinheiro- Poeta Português 

 

Escrever para mim é: Estou à disposição de muito poucas pessoas, detesto as 

horas profanas quando estou com elas por estar. É perturbante o meu desgaste 

ininterrupto apelando à figura diabólica entre crueldade assombrosa e 

decifráveis homenagens presas aos sustos lúcidos desses diálogos (perguntas-

respostas, respostas-perguntas, suposições enfadonhas, inamovíveis, ninguém 

sabe bem o que é, o que são, para que servem?). Por isso, é-me trágico, 

tampouco penoso. Gosto então dessa mestria, quase utópica, de meditar dentro 

do permanente Silêncio, tocar-lhe na sua essência com o sorriso dum arco-íris... 

expressar, apreciar, ouvir, tocar, escutar, ser um anónimo para fora e dentro 

brotando qualquer coisa, chorar, ver apenas... quero o Silêncio, o Silêncio, nada 

mais, nada menos. Amar, desamar, viver na simplicidade, fazer o certo!  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Frances de Azevedo - Poetisa Brasileira 
 

Escrever para mim é alçar voo no espaço da minha imaginação. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Francineide Borges Leal E silva - Artesã e Esteticista Brasileira 
 

Escreve poeta para eu ler! Nas linhas do tempo para achar você, encontro o 

poeta de volta a escrever, declamando o amor por você voltarei a dedilhar a 

viola que esqueci ao me deleitar ao adormecer. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Francisco José Raposo Ferreira - Poeta Português 
 

Escrever para mim é libertar o ser escondido que há em mim, é transformar-me 

noutro alguém. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Gabriel de Sousa - Português Aposentado, Escritor e Poeta às vezes 
 

Escrever é um acto solitário, mas que se deve partilhar.  
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------------------------------------------------------------------------ 

 

• Gabriel Perissé - Professor Universitário, Escritor e Palestrante Brasileiro 
 

Escrever é a única maneira de viver, não a minha vida, esta vida que me escapa 

por entre os dedos a cada gole da minha sede. Escrever é escreviver outras 

vidas, em outras dimensões, tempos paralelos. 

Escrever é a única louca esperança dentro de um manicômio... e fora dele 

também. 

Escrever é deixar no papel a impressão digital do ser que somos. 

Escrever é descrever o que pressentimos, o que dizem os nossos cinco sentidos, 

mesmo que não faça o menor sentido. 

Escrever é sempre tarde, é sempre cedo, é sempre na hora certa. 

Escrever é algo de que se tem necessidade, é algo de que não se tem 

necessidade alguma. 

Escrever é incurável. 

Escrever é sempre viver o sucesso no fracasso, a alegria de poder estar triste, o 

nunca do sempre, o infinito do finito, o absolutamente relativo. 

Escrever é ato de amor, intimidade exposta, introspecção devassada, solidão 

solidária. 

Escrever é falar com quem não vemos, ouvir quem nada nos diz, conversar com 

quem nos despreza, aprender com quem nada ensina, ensinar coisas a quem 

não quer aprender nada. 

Escrever é catarse, é espionagem, é propaganda enganosa, mistério da fé, é 

terapia para todo mundo. 

Escrever é recordar o que não aconteceu, prever a nostalgia, admirar-se com o 

banal. 

Escrever é condenar-se. O cardeal Richelieu (desenhado como um ser terrível por 

Alexandre Dumas) disse certa vez: "Mostrai-me seis linhas manuscritas pelo mais 

honrado dos homens, e acharei nelas todos os motivos para enforcá-lo". 

Escrever é testemunhar, é mentir, é revelar, é engrupir, é purificar-se, é resistir, é 

matar, é assumir, é transladar, é omitir, é calar, é sorrir. 

Escrever é vício, é adiar a morte, é "um ócio trabalhoso", como disse Goethe. 

Escrever é fugir, é voltar, é abrir uma janela, é fechar-se em casa, é queimar a 

casa, é reconstruir a casa, é pregar-se na cruz, é ressuscitar, é recriar o mundo. 

Escrever nos torna mais humanos. Nem por isso mais virtuosos. Escrever é roer os 

ossos do medo. Repudiar a felicidade como facilidade. É inspirar-se quando não 

há inspiração. É pintar, musicar, teatralizar, filmar, esculpir, dançar. 

Dançar com as palavras é a dança mais vã - no entanto dançamos mal rompe a 

manhã. Conforme a música, conforme a dúvida. Sempre inconformados.  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Gilnei Neves Nepomuceno - Poeta Brasileiro, Academ. Quixadaense Letras – AQL 
 

Escrever para mim é dá vida a um papel em branco, modificando pensamentos e 

refletindo sobre os porquês... de tudo que posso imaginar. 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Gustavo Dourado - Poeta Brasileiro 
 

Escrever é inscrever no Livro do Destino as nossas multimpressões da vida...  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Do Livro: Expressão e Comunicação Linguística - Hermínio G. Sargentim 
 

A palavra, principalmente a escrita, é um instrumento através do qual você 

conhece a realidade exterior e interior. Com ela você poderá aproximar-se mais 

das coisas, das pessoas e, sobretudo, de você mesmo. Ele constitui um 

microscópio que possibilita ver, sentir e descobrir o mundo maravilhoso do ser 

humano.  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Do Livro: Expressão e Comunicação Linguística - Hermínio G. Sargentim 
 

Um artista não nasce completo. Ao contrário, todo processo de escrita constitui 

um continuo questionamento sobre o mundo e sobre a própria linguagem que ele 

utiliza para descrever esse mundo. Em todos os grandes artistas poderemos 

sempre encontrar uma evolução. Você não nasceu já sabendo escrever. Você 

aprendeu. Alguém lhe ensinou. A linguagem não é inata, mas adquirida. Não 

fique frustrado, portanto, se você não consegue compor um texto no mesmo nível 

daqueles que você leu. Saiba que esses textos não foram os primeiros que esses 

autores escreveram. É preciso, porém, não ter medo. Não ter medo de começar a 

escrever e de criticar o que se escreve. Uma atitude critica contínua diante do 

que você produz permitirá uma constante evolução. Na vida, a escrita pode 

cobrir duas necessidades: 

1.ª - Manifestar as emoções e sentimentos que experimentamos diante do mundo 

e das pessoas. 

2.ª - Comunicar nossas ideias e opiniões no relacionamento social e profissional.  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Hernany Tafuri - Poeta Brasileiro 
 

Para mim, escrever é criar mundos alternativos, realidades a partir de sentimentos 

particularmente universais.  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Humberto Soares Santa - Poeta Português 
 

ESCREVER é a necessidade de todos aqueles cuja alma transborda de 

sentimentos que os obrigam a repartir com os outros os seus sonhos e as suas 

vivências.  
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------------------------------------------------------------------------ 

 

• Indian Wolf Espadanal - Poeta Português 
 

ESCREVER é um RITUAL de quem nunca desiste e procura sobreviver à 

massificação e à imoralidade cruel da desistência. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Indian Wolf Espadanal - Poeta Português 
 

Escrever para mim é voar com asas no coração, partilhar EMOÇÕES e transformar 

um pouco o MUNDO HUMANO. Escrever é descobrir novos caminhos não 

trilhados-CAMINHOS de ESPERANÇA e desejo. O ENTUSIASMO junta as letras e 

constrói plataformas de entendimento. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Isabel Fontes - Escritora Portuguesa 
 

Adoro escrever, é o meu escape para tudo o que existe de mal na vida e no 

mundo. Tenho 32 anos e designo-me "bombeiro de serviço". Tudo que inclua 

imaginação, objectividade e ginástica mental é onde me sinto mais à vontade. 

Apesar de tudo, adoro o que faço e isso é o principal.  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Isabel Fontes - Escritora Portuguesa 
 

Entre projectos, vou escrevendo sempre que a inspiração surge e tenho utilizado 

diversos sites para os publicar. A inspiração, ou lá o que é, surge na minha 

cabeça esteja acordada ou a dormir... Quantas às vezes acordei de madrugada 

e fiquei a escrever até serem horas de ir trabalhar... Muitas... 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Isabel Fontes - Escritora Portuguesa 
 

O meu início literário começou muito novinha, tinha eu 6 anos, foi quando recebi 

o meu 1º livro mal sabia eu as letras do alfabeto. O meu avô ofereceu-me "A 

Mensagem" de Fernando Pessoa. Desde aí que não parei e não paro seja de ler 

ou escrever. Sou uma pessoa que adora absorver "vidas", situações, tudo o que 

me rodeia faz parte do meu imaginário e sinto-me bem com isso. 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  

• Isabel Fontes - Escritora Portuguesa 
 

Para mim, escrever é respirar... 
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------------------------------------------------------------------------ 

 

• Isabel Fontes - Escritora Portuguesa 
 

Sempre escondi o que escrevia, inclusive mantenho, ainda, um diário que não irei 

publicar jamais. Mas com a novidade da Internet, comecei a divulgar-me e o que 

escrevia, sempre com o meu nome, não que tenha algo contra a pseudónimos. 

Mas gosto de mim e do meu nome. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Isabel Fontes - Escritora Portuguesa 
 

Sinto-me bem tanto na área de poesia, prosa, conto, crónica... Gosto de escrever 

e de colocar todas as idéias que turbilham na minha cabeça cá para fora... E 

depois, ir construindo. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Ismênia Nunes - Poetisa Brasileira 
 

Para mim, Escrever é simplesmente escrever sem medo, sem medo do que se 

escreve, sem medo de agradar ou de desagradar... pra escrever tem que ter 

coragem. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Iva da Silva - Professora, Poetisa e Pesquisadora Brasileira 
 

Escrever é uma forma de dizer as coisas.  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Ivone Boechat- Poetisa Brasileira 
 

MISSÃO 

Não faço verso 

pra ninguém achar  bonito, 

nem meu grito 

servir de inspiração 

aos amores artificiais, 

sou catadora de letras, 

junto aquelas que encontrei 

por aí perdidas, 

dou a elas vida própria, 

direito à rima, 

nada mais. 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Ivonita Di Concílio - Poetisa, Escritora e Cantora Brasileira 
 

Escrever é uma arte que nos permite mudar conceitos com simplicidade ou 

veemência. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Ivonita Di Concílio - Poetisa, Escritora e Cantora Brasileira 
 

O dom de bem escrever é uma chave-mestra - abre muitas portas. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Ivonita Di Concílio - Poetisa, Escritora e Cantora Brasileira 
 

Minha neta de 13 anos está escrevendo um livro. Ao ler o enredo senti uma 

magnitude de expressões que eu jamais imaginei encontrar numa pessoinha tão 

jovem. Extraordinário!!! 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Jefferson Pires - Escritor Brasileiro 
 

Escrever é materializar a alma. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Jesusa Perez Estevez - Poetisa Brasileira 
 

Escrever é a arte de colocar no papel o que a alma sente.  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• João Moura - Poeta Português 
 

Escrever para mim é exorcizar e cumprimentar o meu verdadeiro ser. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• João Sevivas- Poeta Português 
 

Escrever para mim é pensar, sentir e partilhar.  

 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Jorge Fernando dos Santos - Escritor e Compositor Brasileiro 
 

Para mim, escrever é compartilhar ideias e sentimentos, é abrir as comportas da 

alma, é dar asas ao "eu" interior. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Jorge Santos (Namastibet) - Poeta Português 
 

Liberdade é pouco, escrever é causa de louco. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• José-Augusto de Carvalho - Escritor Português 
 

Escrever, para mim, é comunicar. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• José-Augusto de Carvalho - Escritor Português 
 

Escrever, para mim, é um impulso e uma necessidade de intervir. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• José Feldman - Escritor Paranaense / Brasileiro 
 

Escrever para mim é como bancar de Deus, criar novas pessoas, novos mundos, 

novas imagens. É como pegar uma aquarela mágica e com um pincel dar vida 

às pinturas que se imagina. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• José Frederico Alves Silva -  Paisagista  Brasileiro 
 

O que escrevo é sempre passado, ainda que creia estar escrevendo o futuro. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• José Guerra (Honoré DuCasse) - Poeta e Escritor Português  
 

Escrever para mim é descontinuar-me. 

 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• José Roberto Abib - Poeta brasileiro 
 

Escrever é para mim um elo entre a alma e o mundo, surgido como que por 

magia, uma vez que representa com todas as evidências necessárias e possíveis, 

a expressividade emocional de cada momento, "é a voz silenciosa de meu 

coração".  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Jozé Sabugo- Poeta Português 
 

Escrever para mim é comunicar com o vento e correr pelo mundo num cavalo de 

papel. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Lairton Trovão de Andrade - Poeta Brasileiro 
 

Escrever, para mim, é transmitir graficamente, com clareza, o que se pensa.  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Laureano Soares - Poeta Luso – Resid. na América do Norte - Cidadão do mundo 
 

Escrever é exprimir através da palavra escrita aquilo que o coração sente. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Laureano Soares - Poeta Luso – Resid. na América do Norte - Cidadão do mundo 
 

Escrever é permitir que a nossa mão exteriorize a nossa alma. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Laureano Soares - Poeta Luso – Resid. na América do Norte - Cidadão do mundo 
 

Para o poeta-escritor, escrever é deixar escrito aos vindouros a sua maneira de 

ver e de viver o presente. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Lenir Moura - Poetisa Brasileira 
 

Escrever é colocar em palavras, todo o sentimento existente na alma.  

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Leonardo Praciano - Poeta Brasileiro 
 

Escrever é esporro sensorial quando o carnal já não é suficiente.  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Ligi@Tomarchio® - Poetisa e Escritora Brasileira 
 

A Mão que escreve é um lampejo de liberdade. Quer conhecer o braço que lhe 

dá movimento. Descobrir o corpo que a carrega. A cabeça condutora. A 

essência que a faz escritora.  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Ligi@Tomarchio® - Poetisa e Escritora Brasileira 
 

Para mim, escrever é desabafo, autoterapia, descoberta do ego escondido na 

escuridão pós-crepúsculo, ausente de luar e estrelas no firmamento, infinitos 

conflitos!  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Lilian Farias - Poetisa e Escritora Brasileira  
 

Escrever para mim é deixar os pulmões da alma trabalhar. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Lisiê Silva - Poetisa Brasileira 
 

Escreve, poeta! 

Vê que o Universo suspira pelos teus sentimentos. 

Vê que a Natureza renova-se pelos teus dons. 

Vê que a Humanidade necessita de sonhos bons. 

Vê que o teu escrever é lenitivo pra dor. 

Não deixa calar no peito, o teu grito de amor! 

Escreve, poeta! 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Lisiê Silva - Poetisa Brasileira 
 

Sou cada verso que escrevo,  

nas linhas do tempo que me foi dado para viver. 

Sou um lugar todo teu, somente teu, mas vazia de ti, 

num tempo que te espera para um abraço. 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Lisiê Silva - Poetisa Brasileira 
 

Tudo o que os versos guardam... 

" ... Enquanto os meus ouvidos estiverem atentos ao canto dos pássaros e ao 

barulho das cachoeiras, enquanto os meus olhos procurarem o pôr-do-sol, e o 

brilho das estrelas, eu sonharei em ser poeta... 

Por que escrevendo, eu sinto, que nenhuma dor será tão grande para mim, que 

eu não possa arrancá-la de minh'alma, e guardá-la em um verso... ou transformá-

la em uma lágrima, que caia dos meus olhos... evapore... transforme-se em 

chuva... e se perca no Universo... " 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Lourdes Neves Cúrcio - Poetisa Brasileira 
 

Para mim, escrever é exteriorizar o que vai dentro da alma; é mesclar realidade e 

devaneios; é expressar sentimentos no âmago retidos, sentimentos esses que se 

instalam no peito sem que haja espaço suficiente para abrigá-los.  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Lucêmio Lopes - Escritor Brasileiro 
 

Apenas duas coisas que faço na vida são reais: amar e escrever. O mais é ilusão.  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Lucêmio Lopes - Escritor Brasileiro 
 

Não sei se minh'alma nasceu para escrever. Só sei que se não escrever, ela 

morre.  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Lucy Salete Bortolini Nazaro - Poetisa, Escritora e Prof.ª Universitár. Brasileira 
 

Para mim, escrever é como fazer sexo, quando estamos amando 

apaixonadamente.  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Ludiro Luciano Dias Rosa - Poeta Brasileiro 
 

Escrever para mim é a arte de encantar e envolver o leitor.  

 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Luiza Porto Schartner- Poetisa Brasileira 
 

Escrever para mim é soltar frases ao vento.  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Luz Sampaio - Escritora e Poetisa Brasileira 
 

Escrever num átimo de tempo palavras que num átimo de tempo talvez possa 

mudar o futuro de um leitor... Reflito se somos em parte responsáveis pelo 

aumento do mal social, então hoje procuro escrever baseando nesse 

pensamento.  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Márcia Sbardelotto - Designer e Poetisa Brasileira 
 

Escrever para mim é um hobby, um grande prazer. Amplio o conhecimento 

pesquisando assuntos, costumes e novas expressões. Procuro captar a essência e 

os sentimentos do tema abordado 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Marco di Silvanni  - Poeta Brasileiro 
 

Escrever para mim é fazer trilhas para alcançar o coração do leitor. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Mardilê Friedrich Fabre - Professora e Escritora Brasileira 
 

Escrever - é transformação da pedra bruta em pedra preciosa. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Mardilê Friedrich Fabre - Professora e Escritora Brasileira 
 

Escrever é transpor a alma para o papel. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Maria do Socorro Cardoso Xavier – Poetisa e Escritora Brasileira 
 

Escrever é transpor com palavras os universos de modo que torne legíveis para os 

leitores. 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Maria Dulce da Silva Augusto de Pinho- Poetisa Portuguesa 
 

Escrever para mim é transplantar, através de algumas palavras, sentimentos e 

emoções. É procurar através do real, ou surreal, a definição de vários tempos.  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Maria Glessa Ramalho Bezerra Braga - Poetisa e Escritora Brasileira 
 

Escrever é a habilidade de descrever e compartilhar com o mundo, sentimentos, 

ideias, trabalhos diversos, torcendo para que alguém sinta-se feliz ao lê-los.  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Maria Inês Simões - Escritora e Poetisa Brasileira 
 

A produção de ideias através da arte de escrever, de nada adianta se não existir 

o receptor-reconstrutor dos assuntos expressos em palavras.  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira  
 

A narração é uma das mais importantes possibilidades de linguagem e uma das 

práticas mais comuns de nossa vida. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira  
 

Ao escrever um texto, não devemos só apresentar nosso ponto de vista, mas fazer 

a defesa dele, através de argumentações. 

 

----------------------------------------------------------------------- 

 

• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira  
 

Descrever é escrever com o corpo, reeducar os sentidos, desenvolver as 

possibilidades de percepção do leitor. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira  
 

Escrevendo desfazemos nós existenciais que nos costuram a nós mesmos. 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira  
 

Escrever é deixar transbordar o que inunda o coração. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira  
 

Escrever é terapia para a escravidão afetiva; é libertação. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira  
 

Na abordagem de um tema, é preciso evitar dois erros básicos: a redução e a 

extrapolação. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira  
 

Não é lendo um manual de natação que se aprende a nadar, é mergulhando na 

piscina. O mesmo vale para a criação de textos. Pratique, rabisque, apague, 

escreva outra vez, recorte, lapide. use mostrar. 

 

----------------------------------------------------------------------- 

 

• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira  
 

Não é possível começar a escrever sem saber do que se vai falar, sem 

conhecimento e argumentos.  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira  
 

Não existe receita para se escrever bem, apenas métodos. A receita é 

padronizada e o método é sob-medida. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira  
 

Numa narração escrita associam-se a nossa observação do mundo com nossa 

existência, nossa memória e imaginação. 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira  
 

Um enredo é linear quando o escritor o desenvolve cronologicamente, atribuindo 

à narrativa, um começo, meio e fim. 

 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira  
 

Um enredo não linear desenvolve-se descontinuadamente, com saltos, cortes e 

vaivéns na sequência do que se quer escrever. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Marilda Conceição - Poetisa Brasileira 
 

Escrever para mim, é navegar por sonhos e emoções, transportando para o papel 

a sensibilidade que habita no mais profundo do meu ser. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Marilena Basso - Poetisa Brasileira 
 

Escrever é colocar no papel um pouco do nosso sentimento e muito da nossa 

alma. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Marina Bernal - Escritora e Professora de Inglês – Brasileira 
 

Para mim, escrever é sonhar acordada, sentindo na palma da mão seus sonhos 

secretos e abertamente realizados. 

 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Marina Helena Amorim de Sousa - Brasileira, Professora de Português e 

Literatura do Ensino Médio 

 
 

Escrever é criar rotas que conduz a mente ao prazer indivisível de uma das 

criatividades humana.  

 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Marina Helena Amorim de Sousa - Brasileira, Professora de Português e 

Literatura do Ensino Médio 
 

Escrever é deixar cair no papel, como gotas de chuva, as palavras que vão se 

assentando, criando um contexto incrível e sedutor. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Marina Helena Amorim de Sousa - Brasileira, Professora de Português e 

Literatura do Ensino Médio 
 

Escrever é deixar romper o dique de pensamentos, derramando em palavras o 

que vai na alma. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Marina Helena Amorim de Sousa - Brasileira, Professora de Português e 

Literatura do Ensino Médio 
 

Escrever é saber bordar com palavras e encantar com criatividade.  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Mário Feijó - Artista Plástico e Poeta Brasileiro 
 

Escrever é a arte de expressar através de símbolos gráficos os seus sentimentos e 

tudo aquilo que lhe passa na alma. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Marta Rodriguez - Poetisa Brasileira 
 

Escrever é aventurar-se no mundo da imaginação, é viajar na realidade dos 

sonhos, é compartilhar alegrias e tristezas em palavras vindas diretas do coração.  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Mônica Ferreira Camargo - Brasileira - Bacharel em Psicologia 
 

Escrever é colocar em palavras meus sentimentos.  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Nancilia Pereira - Poetisa Brasileira 
 

Escrevo por prazer, confidência. 
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------------------------------------------------------------------------ 

 

• Nancilia Pereira - Poetisa Brasileira 
 

Eu não penso para escrever. Sinto e escrevo!  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Nealdo Zaidan - Trovador Brasileiro 
 

Escrever é, na verdade, extravasar o pensamento. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Nilda Dias Tavares - Escritora e Poetisa Brasileira 
 

Escrever é a terapia mais eficaz do mundo para os males do Coração! 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Nilda Dias Tavares - Escritora e Poetisa Brasileira 

 

Escrever para mim, é uma necessidade! Preciso colocar no papel as minhas 

emoções, os meus sentimentos. Escrevo se estou triste e também quando estou 

feliz! Acho que os sentimentos são meras desculpas para que eu possa escrever!  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Rayma Lima - Poetisa Brasileira 
 

Escrever é a arte que nos ajuda a suportar o peso da vida, enganando a tristeza, 

sofrimento, e aprendendo a viver melhor. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Rayma Lima - Poetisa Brasileira 
 

Escrever é o alimento da alma, que nunca é demais. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Rayma Lima - Poetisa Brasileira 
 

Escrever para mim é deixar escrito o que está no meu coração, desde que não 

interfira na vida dos outros. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 



30 
 

 

 

• Rayma Lima - Poetisa Brasileira 
 

Para escrever, pratico a arte de ler ótimos livros, onde as palavras, frases, textos e 

poesias, acumulam em minha mente... então brinco de escritor, pois juntando, 

misturando e separando tudo, me sinto realizada, pois criei uma obra literária 

plena. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Rayma Lima - Poetisa Brasileira 
 

Se queres escrever, discipline tua leitura, então sentirás uma explosão de palavras 

em sua mente, fazendo-o escrever sempre mais. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Ricardo De Benedictis - Jornalista ítalo-brasileiro, poeta, pensador, cronista, 

contista e tradutor Italiano/Português 
 

Escrever: É passar para o papel tudo aquilo que devemos registrar visando o 

aperfeiçoamento das pessoas. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Ricardo De Benedictis - Jornalista ítalo-brasileiro, poeta, pensador, cronista, 

contista e tradutor Italiano/Português 
 

O exercício da Leitura leva o leitor a escrever. Não há escritor que não goste de 

ler ou que não leia. E quanto mais o faça, melhor se exprimirá!  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Roque Lande Rocha - Escritor e Poeta Brasileiro 
 

Escrever: Único exercício de liberdade plena. Tudo é permitido. O papel não te 

censura, nem te limita; - porém, é cúmplice.  

 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Rosimeire Leal da Motta - Poetisa e Escritora Brasileira 
 

A mão, guiada pelos pensamentos, trás à tona os pensamentos profundos, 

escondidos dentro da alma. 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Rosimeire Leal da Motta - Poetisa e Escritora Brasileira 
 

Escrever é transportar do interior da pessoa para o papel o que há de bom ou de 

ruim. Escrever é uma revelação, o espelho da alma de quem se atreve a se 

expor.  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Rosimeire Leal da Motta - Poetisa e Escritora Brasileira 
 

Escrever um diário pessoal requer muita coragem. Melhor mantê-lo secreto, ou 

após reler e refletir, destruí-lo. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Rosimeire Leal da Motta - Poetisa e Escritora Brasileira 
 

O mais gratificante na arte de escrever é poder espalhar nossos pensamentos ao 

mundo, transmitindo uma parte de nós aos demais; sim, porque aquilo que uma 

pessoa escreve revela muito sobre si mesmo. É gratificante quando escrevo um 

texto e observo que ali está muito de mim, foi uma parte da minha 

individualidade que doei aos demais. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Rubens Jardim - Poeta Brasileiro 
 

Escrever é estar mergulhado num oceano de símbolos. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Ruth A. Sousa - Morena Brasileira  
 

Através do escrever expomos nosso interior, exprimindo através da escrita o que 

sente o coração.  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Ruth A. Sousa - Morena Brasileira  
 

Escrever é desnudar a alma, é transmissão de nossos sentimentos de uma forma 

tal que nossos pensamentos voam alto e alcançam os céus. 

 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Ruth A. Sousa - Morena Brasileira  
 

Escrever para mim é sabedoria, é o princípio da sabedoria, é o temor a Deus. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Ruy Espinheira Filho - Poeta Brasileiro 
 

Escrever para mim é uma fatalidade, não decisão da vontade. 

 

--------------------------------------------------------------------- 

 

• Sednan Moura - Poeta Luso-Brasileiro 
 

Escrever é ter a mão da razão ou do coração para transmitir o que eles falam!  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Sérgio Simka - Professor Universitário e Escritor Brasileiro 
 

"O escrever" é comprometer-se intelectualmente; é assumir antes um 

compromisso com você mesmo diante do que pensa sobre o assunto, sobre 

aquilo em que acredita, sobre aquilo que forma seu conjunto de valores e 

concepções do mundo. Escrever é conhecer-se; como dizia Clarice Lispector, "é 

lembrar-se do que nunca existiu"; e, segundo Roland Barthes, "é espantar-se".  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Sérgio Simka - Professor Universitário e Escritor Brasileiro 
 

O escrever sempre gerou medo. Temos medo de escrever porque não sabemos 

pensar.  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Silas Correa Leite - Brasileiro - Teórico da Educação, Jornalista Comunitário e 

Coordenador de Pesquisas da FAPESP-USP (Culturas Juvenis) 
 

Escrever é colocar céus na esperança. Se a esperança é a inteligência da vida, 

escrever é dar um sonho letral a uma perspectiva - depois da nefanda pós-

globalização - a um humanismo de resultados. Gosto mais de escrever do que de 

existir. Escrever é dar testemunho de meu tempo, e das amarguras do meu 

tempo.  

 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Silas Correa Leite - Brasileiro - Teórico da Educação, Jornalista Comunitário e 

Coordenador de Pesquisas da FAPESP-USP (Culturas Juvenis) 
 

Escrevo desde que aprendi a ler. Tive quintal urbano e rua descalça de terra cor-

de-rosa. Rabiscava meus desenhos, letras e personagens pueris, em pedaços das 

madeiras, tábuas de pinho e retalhos de compensados da Marcenaria Estrela. 

Tive cachorro, árvore, rio, carrinho de rolimãs e nuvens por perto. Minha infância 

pobre foi o meu maior tesouro. Dizem que eu conversava muito sozinho. Só não 

reparavam em quem me respondia. Em casa era castigo ler dicionário, bíblia, 

revistas e jornais. Sempre fui um ledor voraz como se uma fuga para a terra do 

nunca. E lia de tudo. Do silêncio letral de minha mãe Eugênia, a prelúdios, 

auroras, gibis, pensamentos; afetos escondidos e ternuras coloridas com 

algibeiras de pedras. E também os olhares do meu Pai com seu acordeom 

vermelho. Fui criado desde que nasci entre mulheres. No começo eu tinha um 

infinito medo de morrer. Escrever me fez tentar a recriação de uma outra vida, um 

novo céu, uma nova terra. Ou mesmo a possibilidade de deixar minha dor de 

existir como testamento lírico, letral em poemas, canções, causos e desenhos 

abstratos, primitivos, heráldicos. Escrever para mim é mais importante do que 

viver. Acho que a minha alma-nau respira quando eu estou escrevendo. E assim 

me livro de mim, ou de ser o que sou enquanto terrestre e finito. E escrevo muito. E 

escrevo sobre tudo. E escrevo o tempo todo como se uma catarse onírica. Escritor 

é como um músico, um pintor, um fotógrafo ou retratista. Registra seu tempo e as 

amarguras de seu tempo. Sinto a dor dos outros nos ombros. Ainda trago a minha 

infância comigo. Levo Itararé por onde for, com seus quintais, seus rios, seus 

pinheiros, tempestades, ruas de cacau quebrado, paralelepípedos e pessoas. 

Minha infância em Itararé o meu maior tesouro. Crio personagens para povoar o 

mundo que sonho recriar dentro de mim, e, depois, para fora de mim, nos livros. 

Faço poesia para ter companhia. As pessoas riem muito comigo, como se eu 

tivesse um nariz vermelho de palhaço... O elogio que mais recebi, a vida 

inteirinha, foi: -Você não existe!. Faço algumas pessoas chorar com o que 

escrevo em verso e prosa, e assim quando eu morrer, espero poder vir a escrever 

no Céu. As nuvens, então, chorarão por mim.  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Silvia Trevisani - Poetisa e Escritora Brasileira 
 

Escrever é recriar a vida.  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Simone Pinheiro - Poetisa Brasileira 
 

Escrever é transformar sentimentos em palavras. 

 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Sonia Nogueira- Educadora, Escritora, Brasileira 
 

Escrever para mim é compartilhar conhecimentos e emoções e engrandecer 

outro pensar sequioso de saber. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Sonia Nogueira- Educadora, Escritora, Brasileira 
 

Escrever para mim é esculpir a grafia dos pensamentos. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Susana Custodio - Poetisa Portuguesa 
 

Escrever para mim é dar liberdade ao outro "eu que existe em mim".  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Tereza Neumann Ferreira de Assis - (tepoeta) - Poeta brasileira  
 

Para mim, escrever é buscar a minha essência no interior da alma, e extrair dela, 

o encanto, a ternura, o amor, sentimentos de grandeza e de pura sensibilidade. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

• Valdeck Almeida de Jesus -  Escritor, Poeta e Jornalista Brasileiro. 
 

É através do ato da escrita que cada um se liberta de si, condena, mata, vira 

deus e cria vidas. Escrever é doação, é mentira, e ao mesmo tempo é revelação 

de verdades e de loucuras. Escrever é transportar da mente para suportes 

diversos os mundos invisíveis, que se materializam e iludem outros viventes. 

 

----------------------------------------------------------------------- 

 

• Vivaldo Terres - Poeta Brasileiro 
 

Escrever para mim é: Dizer o que as cordas vocais exprimem através da silabas. 

  

----------------------------------------------------------------------- 

 

• Wilson de Jesus Costa - Poeta e Escritor Brasileiro 
 

ESCREVER - É o prazer de expor ideias e pensamentos. 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Yara Mª de M. Nazaré - Brasileira, Prof.ª de Filosofia e Artes Cênicas/ Formação: 

Pós-Graduação 
 

Escrever para mim, é registrar meus sentimentos e os meus momentos para 

depois recordar e comparar cada fase vivida. 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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