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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/ 
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Frases Sobre   ESCRITOR 
 

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". 

 

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

 

• A. J. Cardiais - Poeta Brasileiro 
 

O Escritor é a pessoa que vive em duas realidades, e procura fixar uma delas 

escrevendo. 

 

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

 

• Adélia Einsfeldt - Poetisa Brasileira  
 

O Escritor é aquele que cria e expõe suas ideias, pensamentos e emoções.  

 

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

 

• Ana da Cruz - Jornalista e Escritora Brasileira 
 

O Escritor é aquele que é especializado no uso da palavra registrada, de forma 

que não possa ser modificado o que ele comunica de maneira particular para 

seus leitores. 

 

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

 

• Ana Damasceno, Designer e Poetisa Portuguesa 
 

O Escritor é aquele que transmite, por palavras, sua criação interior. 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Anchieta Antunes - Poeta Brasileiro 
 

O Escritor é quem aprende a roubar pequenas verdades do destino. 

 

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

 

• Antonio Cabral Filho- Poeta Brasileiro 
 

O escritor é um chato, que vive abelhando tudo; quanto mais leva sapato, mais 

se acha botinudo. 

 

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

 

• António Cândido Paiva - Poeta Português  
 

Escritor: Aquele que resolve os puzzles de palavras.  

 

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

 

• Antônio Fonseca - Acadêmico imortal da ABEL - Academia Betinense de 

Letras - Betim MG – Brasil 

 

Escritor é aquele que disseca seu coração e o expõe aos leitores. 

 

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

 

• Antonio Paiva Rodrigues- Poeta Brasileiro  
 

O Escritor é um ser humano de escol que invita você a sentir o sabor da leitura. 

 

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

 

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

 

Escritor... transformando mentiras em sentimentos.  

 

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

 

• Arnold Gonçalves - Escritor e Poeta Brasileiro. 
 

Escritor: Em nossos tempos de capitalismo é apenas mais uma profissão, outra 

atividade onde se visa ganhar dinheiro. 

 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Artemisa Ferreira - Poetisa de Cabo Verde 
 

O Escritor é a mais bela profissão do mundo porque consegue enriquecer a alma 

de quem o seguem com as suas palavras.  

 

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

 

• Ataíde Lemos - Poeta e Escritor Brasileiro 
 

O escritor é aquele que transmite uma estória ou história levando o leitor a pensar, 

emocionar-se e crescer através das emoções e conhecimentos. 

 

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

 

• Badu - Poeta Brasileiro 
 

O Escritor é um real sonhador, de insanidade consciente com visão diferenciada 

ao observar o mundo. Soou cantiga de ninar reprovando o tempo, relógio 

apresando fases, frases desordenadas de uma poesia. 

 

 

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

 

• Beki Bassan - Poetisa Brasileira 
 

O escritor é aquele que deixa a alma falar o que pensa da vida. 

 

 

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

 

• Belly Regina - Escritora Brasileira 
 

Para mim, escritor é um leitor de extraordinariamente sensível a tudo o que existe 

em seu tempo. 

 

 

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

 

• Belvedere Bruno - Escritora, Roteirista e Jornalista Brasileira 
 

Havia um quê na história, que nunca consegui decifrar. 

Um tanto de lenda, um tanto de mito, aquela mania 

de misturar o real e o imaginário. 

 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Belvedere Bruno - Escritora, Roteirista e Jornalista Brasileira 
 

Diante de suas narrativas, sentia-me vazia de vida. Enriqueceria o seu dia a dia 

com a força da imaginação de escritor? Assim pensando, conseguia me 

conformar com aquela eterna sensação de viver em câmera lenta. Como tudo 

podia ser tão efervescente na vida daquele homem? 

Por vezes , os fatos soavam até inverossímeis, mas sentia que, para ele, era vital 

aquela dose extra de adrenalina que o processo de criação lhe proporcionava. 

Narrando, ele acreditava, e aí estava à força dos fatos. Sentia que não havia 

mentira, ao menos da forma convencional. Criando, roteirizava a vida, o que o 

tornava um ser incomum. Fazia-me sentir novos sabores, ver matizes 

inimaginados, aspirar aromas inebriantes. Mas onde estaria a realidade naquele 

mundo que parecia delirante e, nem por isso, menos encantador?  

Subitamente, me vi fora de prumo. Na mente , um emaranhado de ideias 

desconexas. Tateando, busquei bússolas... 

O ponto final foi inserido no contexto por conta da minha total falta de habilidade 

em separar o mundo real daquele mundo colorido de faz-de-conta. Não tinha, 

como o escritor, o dom de viver em universos paralelos. Disse-lhe adeus . Um 

adeus sem cores e fantasias.  

Voltei, então, a viver em câmera lenta. 

 

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

 

• Brígido Ibanhes - Poeta Brasileiro 
 

O Escritor é o olho de Deus para revelar o mundo. 

 

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

 

• Carlos Lúcio Gontijo - Poeta, Escritor e Jornalista Brasileiro 
 

O escritor é semeador de palavras e ideias nos férteis canteiros da razão humana.  

 

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

 

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

O escritor é o que inventa aventuras na linguagem. E repete coisas que todos 

esquecem. 

 

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

 

• Carlos Vaz - Escritor Português  
 

Todo o escritor seria um mentiroso, se não fosse um contador de histórias, e a 

mentira seria tanto maior quanto a sua imaginação. 
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------------------------------------------------------------------------ 

 

• Cassia Vicente - Poetisa Brasileira 
 

O Escritor é um sonhador, um idealizador, um espelho, um desejo escondido, um 

ser que não tem medo de dar a cara a tapas, um contador de histórias, estórias 

reais e imaginarias. 

 

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

 

• CELIAZUL - Escritora de Itapecerica (MG) Brasileira 
 

ESCRITOR, pássaro de amor que planta ideias, sonhos e fatos, na expectativa de 

cumprir sua missão de ajuda universal. 

 

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

 

• Cezar Ubaldo de Oliveira Araújo - Poeta Brasileiro 
 

ESCRITOR - É o operário das letras. 

 

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

 

• Cezar Ubaldo de Oliveira Araújo - Poeta Brasileiro 
 

O escritor é aquele que olha e vê, analisa, morde a alma e escreve. 

 

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

 

• Cícero Christófaro - Escritor e Pensador Brasileiro 
 

O escritor é um bisbilhoteiro que passa o tempo pensando nas coisas da vida e 

na vida dos outros e até se colocando entre tudo isto, para melhor dizer. Às vezes 

coloca tudo isto no papel, outras vezes não. 

 

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

 

• Crispim Quirino - Poeta Brasileiro 
 

O escritor é aquele que escreve, mas também vive, sente, pensa e reflete sobre 

aquilo que lhe é mais caro e digno: o tempo e o silêncio.  

 

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

 

• Cristiane Gouveia Lima - Fisioterapêutica Brasileira 
 

No meu conceito Escritor já nasce etiquetado, para escrever, ler, e viver numa 

biblioteca.  
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------------------------------------------------------------------------ 

 

• Cristina Maya Caetano - Poetisa, Artista Plástica, Escritora e Ilustradora 

Portuguesa 
 

O escritor é: Condutor de almas. 

 

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

 

• Dalinha Catunda - Poetisa Brasileira 
 

Para mim o escritor é um ilusionista que muitas vezes nos hipnotiza com suas 

palavras mágicas.  

 

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

 

• Daniel Rosa - Poeta Brasileiro 
 

O escritor é aquele que escreve o que todos sabem e veem, mas ele exagera o 

que é visto para ser notado. 

 

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

 

• Delasnieve Daspet- Poeta e Escritora Brasileira 
 

O Escritor é aquele se mostra ao mundo pelos seus escritos. 

 

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

 

• Delmar Maia Gonçalves- Escritor Moçambicano 
 

O Escritor é ser leitor do oculto. 

 

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

 

• Delmar Maia Gonçalves- Escritor Moçambicano 
 

O Escritor é um descobridor de futuros. 

 

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

 

• Denise Severgnini - Professora Brasileira 
 

Para mim, escritor(a) é todo(a) aquele(a) que escreve com sentimento e 

emoção, não apenas o que tem publicação e vive dela. 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Dhiogo José Caetano - Poeta Brasileiro 
 

O Escritor é um instrumento das artes. Somos os senhores das letras, as letras de 

inúmeros senhores são eternizadas em riscos, traços e rabiscos de um presente 

coletivamente vivido em uma particularidade social, política e geográfica. Mas 

neste mosaico de ideias, nos interligamos em uma única corrente literária. Somos 

por excelência a voz do "povo", dos "bestializados", dos mais profundos 

sentimentos e da arte de eternizar a vida.  

 

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

 

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

Escritor é um sujeito que quer dividir o que pensa com os seus leitores, e com isso 

tentar melhorar acrescentar desenvolver o intelecto e o espírito de seus leitores.  

 

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

 

• Eliane Queiroz Auer - Poetisa Brasileira 
 

O Escritor é aquele que expõe suas ideias, ainda que contraditórias às opiniões 

alheias. 

 

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

 

• Elvira Camarinha - Poetisa Portuguesa 
 

Escritor - aquele que faculta voz aos seus deuses interiores e demonstra poder, 

coragem, humildade, altruísmo, transformando o MUNDO e submundos. 

 

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

 

• Emmanoel Iohanan - Poeta Popular Potiguar ( Brasileiro) 
 

O escritor é um ser de luz, criatividade e realização! 

 

 

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

 

• Emmanuel Almeida- Poeta Brasileiro 
 

O Escritor se manifesta na descrição de cada sonho a se saber. 

 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Fabiana Fraga da Rosa - Escritora Brasileira 
 

Ser escritora é contar histórias, seguir o caminho das palavras... escritora é 

recontar experiências, é simplesmente ser o mensageiro das palavras. É alguém 

que sofre, que sorri e vive mesmo assim, a escrever mesmo sob as dores da vida. 

 

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

 

• Filipe de Fiúza - Poeta Português 
 

O Escritor é um mensageiro da palavra. 

 

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

 

• Filipe Marinheiro- Poeta Português 
 

O Escritor não é nada, pensa que é! O que é alguém a dialogar com os seus 

próprios medos e os medos com o escritor? O escritor-poeta enlouquece é a 

única saída escrever até enlouquecer.  

 

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

 

• Frances de Azevedo - Poetisa Brasileira 
 

Ser Escritor é viver em desassossego com as palavras e, consequentemente, com 

a escrita.  

 

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

 

• Francineide Borges Leal E silva - Artesã e Esteticista Brasileira 
 

Um escritor me despertou amor, com suas palavras me enfeitiçou, nas linhas 

curvas de um papel discorreu o sentimento que me encantou. Escritor tu és meu 

poeta iluminador. 

 

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

 

• Francisco José Raposo Ferreira - Poeta Português 
 

Escritor é aquele que tem a magia de nos encantar com a sua imaginação. 

 

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

 

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

O Escritor maneja as palavras, como o perfumista manuseia as essências. 
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------------------------------------------------------------------------ 

 

• Gilnei Neves Nepomuceno - Poeta Brasileiro, Membro da Academia 

Quixadaense de Letras – AQL 
 

O Escritor é a alma gêmea de Deus, que é usado por Ele para divagar no 

pensamento e registrar o poética na terra. 

 

 

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

 

• Gustavo Dourado - Poeta Brasileiro 
 

Escritor é o escriba-redator dos deuses das palavras-ideias-reflexões...  

 

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

 

• Gustavo Fernandes - Professor Universitário (formado em Língua Portuguesa , 

Inglês e literatura inglesa)  

 

Cada pessoa que faz de escrever sua razão de viver tem suas metas: cerebral ou 

emotiva, racional ou intuitiva. 

 

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

 

• Gustavo Fernandes - Professor Universitário (formado em Língua Portuguesa , 

Inglês e literatura inglesa)  

 

O escritor é um vendedor de sonhos e traz na bagagem a fantasia e a esperança.  

 

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

 

• Gustavo Fernandes - Professor Universitário (formado em Língua Portuguesa , 

Inglês e literatura inglesa)  

 

Uns mais ligados a temas sociais, outros, fazendo escavação de seu mundo 

interior. 

 

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

 

• Hernany Tafuri - Poeta e Sonhador Brasileiro 
 

Os escritores são arquitetos isentos de esquadros e compasso, valendo-se apenas 

de palavras.  

 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Humberto Soares Santa - Poeta Português 
 

Escritor é um criador de sonhos e um formador de consciências.  

 

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

• Indian Wolf Espadanal - Poeta Português 
 

ESCRITOR - Um EREMITA que voa ao encalço da ponta de uma caneta, que nunca 

apanhará. Porque ela é >>>>>.... as pernas do PENSAMENTO..  

 

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

 

• Indian Wolf Espadanal - Poeta Português 
 

O Escritor é uma personagem REAL que VÊ luz na ESCURIDÃO. É um construtor de 

HORIZONTES paralelos, o que recicla e ordena com o objectivo de fomentar 

reflexão e HARMONIA. É um GUERREIRO das palavras na construção de MUNDOS 

PARALELOS.  

 

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

 

• Ismênia Nunes - Poetisa Brasileira 
 

Escritor não é tão somente aquele que a mídia mostra, que se vê ou que se 

conhece, escritor é todo aquele ser que tem coragem de se abrir e escrever tudo 

o que sente.  

 

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

 

• Iva da Silva - Professora, Poetisa e Pesquisadora Brasileira 
 

Escritor é um ser especial.  

 

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

 

• Ivone Boechat- Poetisa Brasileira  
 

O Escritor é...visionário, missionário e pregador.... 

 

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

 

• Ivonita Di Concílio - Poetisa, Escritora e Cantora Brasileira 
 

Ao escritor cabe mostrar e abrir novos caminhos. 

 

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

Busco, ainda, encontrar um tema tão envolvente e espetacular que me 

transforme em escritora. 

 

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

 

• Jesusa Perez Estevez - Poetisa Brasileira 
 

O escritor é aquele que não tem vergonha de se expressar através da escrita. 

 

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

 

• João Moura - Poeta Português 
 

O escritor é um nada como indivíduo e um todo como ser humano. 

 

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

 

• João Sevivas- Poeta Português 
 

O Escritor é um amigo. 

 

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

 

• Jorge Fernando dos Santos - Escritor e Compositor Brasileiro 
 

Para mim, existem muitos bons escritores, mas vou citar apenas um: Guimarães 

Rosa, cujo centenário será comemorado em 27 de junho de 2008. Sem dúvida 

nenhuma, um dos maiores autores de todas as línguas. 

 

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

 

• Jorge Santos (Namastibet) - Poeta Português 
 

Um escritor é quem confessa os segredos, que nem seus tem, mas os doutrem 

que nem existir real têm. 

 

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

 

• José-Augusto de Carvalho - Poeta Português 
 

O escritor é um comunicador. 

 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• José Feldman - Escritor Paranaense / Brasileiro 
 

O Escritor é um ser que dá vida e ao mesmo tempo é a vida que ele deu. Ele cria, 

ele toca e retoca, ele sente. Ele é a mão do destino de seu personagem. 

 

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

 

• José Frederico Alves Silva -  Paisagista  Brasileiro 
 

Acho que ser escritor não é uma profissão e sim um estado de espírito. 

 

 

 

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

O Escritor é um contador de histórias para os outros de si mesmo. 

 

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

 

• José Luiz Teixeira do Amaral - Poeta e Escritor Brasileiro 
 

O Escritor é um coletor/caçador do noumenon do universo. 

 

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

 

• José Roberto Abib - Poeta Brasileiro 
 

O escritor é um ser inerente a si mesmo, que busca independência e auto 

identificação em todos os pensamentos que lhe ocorrem, percorrendo 

infalivelmente o mistilíneo e multicromático trajeto que une cérebro e coração, 

mesmo que o percurso lhe traga pequenos percalços, como o ter que esperar 

para expressar o amor.  

 

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

 

• Jozé Sabugo- Poeta Português 
 

O Escritor é leitor do pensamento e um repórter da imaginação. 

 

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

 

• Lairton Trovão de Andrade - Poeta Brasileiro 
 

O Escritor é, antes de tudo, aquele educador que usa dos seus escritos, para o 

enriquecimento integral dos leitores.  

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Laureano Soares - Poeta Luso - Residente na América do Norte - Cidadão do 

mundo 
 

O escritor, através das suas palavras nos faz idealizar o que é impossível viver na 

vida… e que continuamos sonhando. 

 

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

 

• Laureano Soares - Poeta Luso - Residente na América do Norte - Cidadão do 

mundo 
 

Todo o ser humano é escritor. Alguns... escrevendo palavras. Os demais, 

escrevem cada dia e sem palavras, uma nova página das suas vidas.  

 

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

 

• Lenir Moura - Poetisa Brasileira 
 

O escritor é a estrada que leva as palavras para o mundo. 

 

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

 

• Leonardo Praciano - Poeta Brasileiro 
 

O escritor não reside num nome, num número, num CEP, nem num lugar comum 

nem num escritor.  

 

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

 

• Lilian Farias - Poetisa e Escritora 
 

O Escritor é os olhos do cego. 

 

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

 

• Ludiro Luciano Dias Rosa - Poeta Brasileiro 
 

O Escritor é o encantador de leitores.  

 

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

 

• Luiza Porto Schartner- Poetisa Brasileira 
 

O Escritor é a inspiração do mundo. 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Luz Sampaio - Escritora e Poetisa Brasileira 
 

Um bom escrevedor (escritor) é aquele que escreve apontando as falhas da 

sociedade, ou aquele que em todos os sentidos escreve com a alma em plena 

ciência de que o seu pensamento será refletido, influenciando a alma do leitor. 

 

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

 

• Márcia Sbardelotto - Designer e Poetisa Brasileira 
 

O Escritor é, primeiramente, responsável por incutir o gosto pela leitura. Ser ciente 

do poder que possui em suas palavras para com o leitor, já que pode influenciá-

lo de forma positiva ou negativa.  

 

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

• Marco di Silvanni  - Poeta Brasileiro 
 

O escritor é o aventureiro que caça palavras e sonhos para colorir o dia a dia. 

 

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

 

• Mardilê Friedrich Fabre - Professora e Escritora Brasileira  
 

Escritor, cocheiro da carruagem dos sonhos, leva pessoas para lugares e tempos 

nunca dantes visitados. 

 

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

• Mardilê Friedrich Fabre - Professora e Escritora Brasileira  
 

Escritor é quem sabe usar a palavra com propriedade para transmitir emoções e 

sentimentos. 

 

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

• Maria do Socorro Cardoso Xavier – Poetisa e Escritora Brasileira 
 

Escritor é um ser tradutor dos mundos tangíveis e inimagináveis.  

 

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

O Escritor é todo aquele ser humano que reaja ao chamamento da escrita. O 

escritor passa a ser um artista que tem o dom de perpassar ao leitor uma 

mensagem, quer seja através da publicação de livros, ou simplesmente, através 

de crónicas ou exemplos jornalísticos.  
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------------------------------------------------------------------------ 

 

• Maria Glessa Ramalho Bezerra Braga - Poetisa e Escritora Brasileira 
 

Escritor: Aquele que utiliza com maestria o dom de escrever.  

 

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

 

• Maria Inês Simões - Escritora e Poetisa Brasileira 
 

O escritor é como um motorista que dirige seu veículo em viagens programadas. 

Dada à saída, muitas vezes se surpreende com as paisagens do caminho. 

Desbravador de atalhos improvisados. Vencedor na última linha de chegada.  

 

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

 

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

O bom escritor põe na personagem suas próprias perplexidades e escreve sobre 

o que não conhece, utilizando-se da pesquisa. 

 

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

 

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

O escritor espreita suas águas interiores, persegue vultos no fundo, sem mergulhar 

em águas agitadas. 

 

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

 

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

O escritor põe a serviço o supremo dom, presente de Deus: A inspiração.  

 

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

 

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

O protagonista habilita o escritor a traçar a trajetória de sua vida. Nessas mãos 

está esse destino. 

 

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

 

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

O que faz o escritor escrever é a vida, que pede para ser decifrada. 

 

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

Ser bom escritor requer cuidados, vigilância e talento criativo. 

 

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

 

• Marilena Basso - Poetisa Brasileira  
 

Escritor é aquele que nasceu predestinado a fazer a diferença entre seus pares.  

 

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

 

• Marina Bernal - Escritora e Professora de Inglês - Brasileira  
 

Para mim, o escritor é o pintor que inspirado nas Fantásticas cores da poesia dá 

pinceladas de talento, mistura tom e som, rabisca desenhos de amor e declama 

sua obra como quem observa um quadro na pinacoteca das lembranças. 

 

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

 

• Marina Bernal - Escritora e Professora de Inglês - Brasileira  
 

Para mim, o escritor é o pintor que inspirado nas Fantásticas cores da poesia dá 

pinceladas de talento, mistura tom e som, rabisca desenhos de amor e declama 

sua obra como quem observa um quadro na pinacoteca das lembranças. 

 

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

 

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

Literatura do Ensino Médio 

 

A arte de tecer palavras com tramas envolventes só o escritor é capaz. 

 

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

 

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

Literatura do Ensino Médio 

 

A capacidade de gerar a curiosidade, prender e cativar com palavras é nato no 

escritor. 

 

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

 

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

Literatura do Ensino Médio 

 

Expressando bem, o escritor é carcereiro de leitores.  
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------------------------------------------------------------------------ 

 

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

Literatura do Ensino Médio 

 

O escritor tem a arte de tomar a palavra como cinzel, esculpindo situações 

verídicas ou de ficção seduzindo os olhos e cativando corações. 

 

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

 

• Mário Feijó - Artista plástico e Poeta Brasileiro 
 

Escritor é o elemento que se vale dos símbolos de linguagem para transmitir ao 

mundo a sua maneira de ver o que se passa ao seu redor. 

 

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

 

• Mario Rezende - Escritor e Poeta Brasileiro 
 

O Escritor valoriza a sua imaginação.  

 

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

 

• Mônica Ferreira Camargo - Bacharel em Psicologia 
 

Escritor é quem tem o dom de transmitir em palavras o universo de um tema.  

 

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

 

• Nealdo Zaidan - Trovador Brasileiro 
 

Escritor é, na verdade, aquela pessoa que consegue escrever o que nós não 

conseguimos. 

 

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

 

• Nilda Dias Tavares - Escritora e Poetisa Brasileira 
 

Escritor é aquele que consegue transmitir ao leitor, todos os seus sentimentos, as 

suas verdades, ou as suas ilusões. É quem consegue que o leitor veja através dos 

seus olhos, através dos seus textos.  

 

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

 

• Nilda Dias Tavares - Escritora e Poetisa Brasileira 
 

O Escritor assim como o Poeta, tem alguma coisa de Sábio e de Pateta! 
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------------------------------------------------------------------------ 

 

• Nilda Dias Tavares - Escritora e Poetisa Brasileira 
 

O escritor transforma lágrimas em histórias e sentimentos em poesias. 

 

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

 

• Rayma Lima - Poetisa Brasileira 
 

Escritor é aquela pessoa que já fica a postos, ou seja, lápis e papel na mão e 

onde quer que esteja surge um pensamento ou uma cena que vai penetrando 

em seu ser, então imediatamente é relatado, e isto muitas vezes o surpreende. 

 

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

 

• Rayma Lima - Poetisa Brasileira 
 

Ser escritor é saber encantar alguém com palavras saídas do coração. 

 

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

 

• Rayma Lima - Poetisa Brasileira 
 

Escritor é um malabarista contínuo, tem de saber separar o seu trabalho por 

etapas, pois ao mesmo tempo em que escreve livros, segue-se documentário, 

novelas, romances, filmes... Como é gratificante! 

 

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

 

• Rayma Lima - Poetisa Brasileira 
 

Todo escritor é um sonhador, vive o seu próprio desejo de saber sempre mais, 

voando cada vez mais alto. 

 

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

 

• Ricardo De Benedictis - Jornalista ítalo-Brasileiro, Poeta, Pensador, Cronista, 

contista e Tradutor Italiano/Português 
 

Escritor: É um sistematizador criativo da existência! 

 

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

 

• Ricardo De Benedictis - Jornalista ítalo-Brasileiro, Poeta, Pensador, Cronista, 

contista e Tradutor Italiano/Português 
 

Sem dúvidas, existem armas que trazem o bem. Entre as quais, a mais forte é a 

palavra. E o escritor faz dela a sua arte!  
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------------------------------------------------------------------------ 

 

• Roque Lande Rocha - Escritor e Poeta Brasileiro 
 

Escritor: Ser de mãos ligeiras. Mesmo nas palavras mais simples esbanja 

categoria, redigindo o que recita seu coração.  

 

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

 

• Rosimeire Leal da Motta - Poetisa e Escritora Brasileira  
 

O bom escritor é aquele que no inicio não sabe o que dizer, e de repente, nos 

conta uma emocionante historia. 

 

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

 

• Rosimeire Leal da Motta - Poetisa e Escritora Brasileira  
 

O Escritor é aquele que transporta da sua mente para o papel, sua visão da vida. 

Mesmo que seja fictício, há sempre algo do autor em seus textos. É necessário ter 

vocação, porque aquele que tem este dom faz as palavras fluírem naturalmente, 

de maneira que prende a atenção do leitor. Um livro pouco interessante é fruto de 

um escritor despreparado ou sem nenhuma vocação. Escrever é mais do que 

rabiscar palavras numa folha de papel, é saber prender a atenção de quem lê. 

Quantos livros você leu e sentiu vontade de ler e reler várias vezes? 

 

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

 

• Rosimeire Leal da Motta - Poetisa e Escritora Brasileira  
 

O escritor pode ser comparado ao modelador do barro. Com a imaginação 

transforma palavras em sentimentos, dá forma real a algo que era frio e sem vida. 

Expressões vazias são geladas, não chegam ao coração. 

 

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

 

• Rosimeire Leal da Motta - Poetisa e Escritora Brasileira  
 

Tudo pode acontecer quando o escritor segura a caneta e faz deslizar numa folha 

de papel em branco os seus pensamentos. 

 

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

 

• Rubens Jardim - Poeta Brasileiro 
 

Escritor é um cara inconformado que pensa em construir, com a linguagem, uma 

nova moradia para todos os excluídos. 

 

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

Escritor para mim é aquela pessoa que nos transporta para um mundo de 

verdades e ilusões através de sua doce inspiração.  

 

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

 

• Ruth A. Sousa - Morena Brasileira  
 

Escritor para mim é aquele que através do coração sabe transmitir seus 

sentimentos de uma forma que nos enaltece.  

 

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

 

• Ruth A. Sousa - Morena Brasileira  
 

Escritor sempre transmite mensagens que nos fazem voar, nossos pensamentos 

vão subindo como o voo das águias.  

 

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

 

• Ruy Espinheira Filho - Poeta Brasileiro 
 

O Escritor é o artista que se expressa através da palavra. Porque ser escritor não é 

apenas escrever livros, mas fazer literatura, ou seja, arte. 

 

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

 

• Sednan Moura - Poeta Luso-Brasileiro 
 

O escritor é aquele que colhe as palavras caídas da árvore do conhecimento e 

as organiza para formar uma história que dá asas a imaginação! 

 

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

 

• Sednan Moura - Poeta Luso-Brasileiro 
 

O escritor é aquele que garimpa palavras de ouro para pô-las numa bandeja de 

prata cravejada de diamantes! 

 

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

 

• Sednan Moura - Poeta Luso-Brasileiro 
 

O escritor é também escultor a cinzelar poesias das palavras tiradas dos 

sentimentos rústicos no cotidiano! 
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------------------------------------------------------------------------ 

 

• Sednan Moura - Poeta Luso-Brasileiro 
 

O escritor é um agricultor no campo do conhecimento que semeia palavras e 

espera paciente o frutificar! 

 

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

 

• Sednan Moura - Poeta Luso-Brasileiro 
 

O escritor é um simples coadjuvante quando a poesia se apresenta perfeita! 

 

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

 

• Sednan Moura - Poeta Luso-Brasileiro 
 

O escritor é uma coisa tão pequenina, uma coisinha tão ínfima, diante da 

grandeza das palavras! 

 

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

 

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

Coordenador de Pesquisas da FAPESP-USP (Culturas Juvenis) 

 

O escritor é um plantador de sonhos. Tenta re-escrever o mundo a partir de seu 

imaginário, de sua ficção-angústia, de seu tear lírico, dando sentido à vida e aos 

curtumes (com fermentações e chorumes) da vida nesses tempos tenebrosos de 

muito ouro e pouco pão, de lucros impunes, de riquezas injustas, de 

propriedades-roubos, mais os news richs das privatizações-roubos (as suspeitas 

privatarias), a terceirização neoescravista, graves problemas próprios do 

neoliberalismo-câncer amoral e inumano.  

 

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

 

• Silvia Trevisani - Poetisa e Escritora Brasileira 
 

Escritor: É traduzir em palavras a beleza do mundo no sentido mais real da vida. É 

o cumprimento das leis de Deus através das nossas mãos.  

 

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

 

• Simone Pinheiro - Poetisa Brasileira 
 

Escritor é todo aquele que compõe uma obra.  

 

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

O Escritor é o manipulador das palavras, capaz de transformar pensares e 

transformar ideias. 

 

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

 

• Sonia Nogueira- Educadora, Escritora, Poetisa Brasileira 
 

Escritor para mim é conversação a sós com seu interior para o exterior. 

 

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

 

• Susana Custodio - Poetisa Portuguesa 
 

O Escritor é aquele que é capaz de nos emocionar e entreter através do dom da 

sua escrita. 

 

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

 

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

Para mim, escritor é o responsável na arte de criar com suas armas, caneta e 

papel, para proporcionar a cada leitor, pensamentos, visões, beleza, tristeza, 

alegria, reflexões e daí gerar comentários sobre a sua obra. 

 

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

 

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

Escritor é quem constrói o mundo das ideias, das significações. 

 

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

 

• Vivaldo Terres - Poeta Brasileiro 

 
O Escritor é um ser diferente, com uma visão de mundo diferenciada dos demais! 

 

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

 

• Wilson de Jesus Costa - Poeta e Escritor Brasileiro 
 

ESCRITOR - É o artista que nos leva a um mundo encantado seja fictício ou real.  

 

 

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

Formação: Pós-Graduação 
 

Escritor é todo aquele que mesmo na simplicidade, registra através da escrita, as 

suas ideias para a posteridade.  

 

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