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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/


4 
 

 

    

 

 

 

  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   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". 

 

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

 
 

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

"Coleção de folhas de papel, impressas ou não, cortadas, dobradas e reunidas 

em cadernos cujos dorsos são unidos por meio de cola, costura etc., formando 

um volume que se recobre com capa resistente".  

 

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

 

• A. J. Cardiais - Poeta Brasileiro 
 

Os livros são transportes para o mundo dos sonhos, ou despertadores da 

realidade. 

 

 

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

 

•  Adélia Einsfeldt - Poetisa Brasileira 
 

Os livros são como pássaros, nos fazem voar na imaginação e criação do autor. 

  

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Alexa Wolf Escritora - Poeta e Artista Portuguesa 
 

Como escritora e poeta, tenho livros, livros e mais livros nunca me cansando de 

lhes pegar , os sentir nas mãos, folhear cada página e mergulhar na sua beleza, 

mas também tenho os meus, se bem que quando comecei a escrever não tinha 

qualquer esperança de os publicar, mas queria muito deixar pelo menos um livro 

de recordação para os meus filhos ou netos para que se lembrassem de mim 

com carinho e algum orgulho. Graças a Deus esse objectivo foi alcançado e em 

vez de um tenho já mais de 30 livros publicados de prosa sarcástica, (crónicas), 

poesia, e poesia infantil. 

 

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

 

• Ana da Cruz - Jornalista e Escritora brasileira 
 

Os livros são espelhos do mundo.  

 

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

 

• Ana Damasceno - Designer e poetisa portuguesa 
 

Os Livros são: Instrumentos de cultura. 

 

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

 

• Anchieta Antunes - Poeta brasileiro  
 

Os Livros são o parque de diversão dos inteligentes. 

 

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

 

• Antonio Cabral Filho- Poeta Brasileiro  
 

Os livros são meus amigos, sempre abertos para mim; abrem caminhos comigo 

nas veredas para o fim. 

 

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

 

• António Cândido Paiva - Poeta Português  
 

Livros: Despensa de alimentos espirituais.  

 

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

 

• Antonio Paiva Rodrigues- Poeta Brasileiro 
 

Os livros são apetrechos de ouro para ornamentar a cultura e o saber hominal. 
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------------------------------------------------------------------------ 

 

• Artemisa Ferreira - Poetisa de Cabo Verde 
 

Os livros são armas perfeitas podes utilizar-los em qualquer situação.  

 

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

 

• Ataíde Lemos - Poeta e Escritor Brasileiro 
 

Os livros são fundamentais para o desenvolvimento cultural de um povo. O País 

que não promove livros vive a contemplar o passado, deixando de se abrir para 

uma nova realidade literária. 

 

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

 

• Armando Sousa - Poeta e escritor português, vivendo atualmente no Canadá  
 

Livros... um caixote de ideias em evolução.  

 

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

 

• Badu - Poeta Brasileiro 
 

Os livros são fonte de conhecimento, afirmação do saber, Vive em mim uma 

estranha ideia de perfeição, porção criança na esperança de ser anjo. 

 

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

 

• Beki Bassan - Poetisa brasileira 
 

Os livros são um lenitivo para nosso sentir. 

 

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

 

• Belly Regina - Escritora Brasileira 
 

Os livros são aventuras sublimes que trazem conhecimentos. 

 

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

 

• Brígido Ibanhes - Poeta Brasileiro 
 

Os livros são milagres que transformam. 

 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Carlos Lúcio Gontijo - Poeta, Escritor e Jornalista Brasileiro 
 

Os livros são festa para os olhos e alimento para o cérebro dos seres humanos.  

 

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

 

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

Livro é a forma de dialogar com o tempo e ser tempo no texto. 

 

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

 

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

O livro é espelho onde uma alma universal, feita de muitas almas se reflete. 

 

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

 

• Carlos Silva - Poeta Cantador Brasileiro  
 

Os livros são janelas, portas, avenidas, ruas arborizadas e férteis do viver, e 

aprimorar conhecimentos e desenvolvimento. 

 

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

 

• Carlos Vaz - Escritor português 
 

Os livros que provocam o medo têm o dom de se darem ao abandono a quem 

não está preparado para os acolher, por não terem amadurecido o modo de 

entrar na Casa (texto) - é uma questão de persistência e de crescimento.  

 

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

 

• Cassia Vicente - Poetisa Brasileira 
 

Os livros são instrumentos de trabalho, de aprendizado, de evolução, de poder 

manipular através das páginas tudo o que a pessoa deseja e o principal, o livro 

você escolhe. 

 

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

 

• CELIAZUL - Escritora de Itapecerica (MG) Brasileira 
 

Livros são muitos nascidos do homem folhas escritas contendo registros  

fatos e lendas contas, datas, letras a história de tudo. 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Cezar Ubaldo de Oliveira Araújo - Poeta Brasileiro 
 

LIVROS- São o alicerce para a construção de novos pensare. 

 

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

 

• Cezar Ubaldo de Oliveira Araújo - Poeta Brasileiro 
 

Os livros são os instrumentos que utilizamos para que possamos nos construir 

como sujeitos de nossa própria história. 

 

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

 

• Cícero Christófaro / Escritor e Pensador Brasileiro 
 

Livros - Uma delícia para se distrair. 

 

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

 

• Clóvis Edmar Paulino - Poeta Brasileiro 
 

Os livros são a vida aqui e lá jogando com palavras. 

 

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

 

• Crispim Quirino - Poeta Brasileiro 
 

Os livros são expressões da liberdade, no sentido mais lato que essa palavra 

possa parecer. 

 

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

 

• Cristiane Gouveia Lima - Fisioterapêutica Brasileira 
 

Tenho fome de leitura, os livros satisfazem meu ego. 

 

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

 

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

portuguesa 
 

Os Livros são: Transposição para outras realidades. Faróis condutores para 

destinos desconhecidos, mas desejados.  

 

 

------------------------------------------------------------------- 
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• Daniel Rosa - Poeta Brasileiro 
 

Os livros, aqueles que são bons, são lentes que corrigem nossa miopia da alma 

 

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

 

• Delasnieve Daspet- Poeta e Escritora Brasileira 
 

Os livros são meus maiores amigos e tesouros, abrem-me o mundo de ideias, de 

sonhos, de vidas, de experiências. 

 

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

 

• Delmar Maia Gonçalves - Escritor Moçambicano 
 

Os Livros são o cofre forte da sabedoria revelada. 

 

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

 

• Delmar Maia Gonçalves - Escritor Moçambicano 
 

Os Livros são oceanos de infinitas possibilidades que se abrem no horizonte e 

para além dele. 

 

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

 

• Denise Severgnini - Professora brasileira 
 

Para mim, livro é o lar da sabedoria.  

 

 

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

 

• Dhiogo José Caetano - Poeta Brasileiro 
 

Os livros são disseminadores da prática do "bem viver" uma atividade que 

relaciona com a complexidade do saber, um processo individual que se 

desenvolve na busca das transformações decorrente a certos valores 

predeterminados, os quais favorecem para uma troca, autêntica do saber, pois 

como diria Cora Coralina "feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que 

ensina." O livro profetiza conta e descreve a emoção, o amor, a plenitude do 

delírio ou da razão, o qual se fecunda em meio à globalização das dicotomias 

existenciais. 

 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Eliane Queiroz Auer - Poetisa Brasileira 
 

Os livros são tesouros. 

 

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

 

• Elvira Camarinha - Poetisa Portuguesa 
 

Livros são a varinha mágica do caminho a que nos propomos, em cada dia. 

Podemos escolhê-los e vibrar, seja positiva ou negativamente. Sem livros é-se 

quase acéfalo, autómato, analfabeto funcional, digno de piedade, de 

comiseração: em suma - quase ninguém. 

 

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

 

• Emmanoel Iohanan - Poeta popular potiguar ( Brasileiro) 
 

Os livros são Ideias e conhecimentos registrados em páginas de papel! 

 

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

 

• Emmanuel Almeida- Poeta Brasileiro 
 

Os livros são sagrados, mensagens aladas levadas na língua dos anjos. 

 

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

 

• Fabiana Fraga da Rosa - Escritora brasileira 
 

Livros são verdadeiramente amigos da alma, nos aconselham, nos fazem rir, 

chorar e principalmente aprender sempre mais.  

 

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

 

• Filipe de Fiúza - Poeta Português 
 

Os livros são conjuntos de palavras que desafiam a gravidade. 

 

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

 

• Filipe Marinheiro- Poeta Português 
 

Os livros são um "entretenimento" metafórico.  

 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Frances de Azevedo - Poetisa Brasileira 
 

Cada livro  é uma porta aberta ao conhecimento. 

 

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

 

• Francineide Borges Leal E silva - Artesã e Esteticista Brasileira 
 

Em cada livro que leio procuro a minha alma, em cada pagina você, o livro virou 

sonho de vários, eu a caminho do sol me encontrei no luar, escrevo em um livro 

para o escritor assinar, ao ler eu escrevo de novo a minha alma a se iluminar, são 

apenas palavras escritas cheia de sentimentos. Essa sou eu apenas a irradiar 

amor. 

 

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

 

• Francisco José Raposo Ferreira - Poeta português 
 

Livros são as peças de fruta desta fruteira que é o meu ser. 

 

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

 

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

Os Livros são vitaminas que fortalecem o espírito.  

 

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

 

• Gilnei Neves Nepomuceno - Poeta brasileiro, membro da Academia 

Quixadaense de Letras - AQL 
 

Os livros são os escudos contra os males da ignorância. 

 

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

 

• Gustavo Dourado - Poeta brasileiro 
 

Livros são seres vívidos que imortalizam nossos hieróglifos e desejos... 

 

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

 

• Humberto Soares Santa - Poeta português 
 

LIVROS são pedaços da alma que os autores põem nas mãos dos seus leitores.  

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Indian Wolf Espadanal- Poeta Português 
 

LIVRO - É uma CAIXA - uma ESCADA...o sótão perdido de todos os meus avós, em 

todos os tempos da existência. A esperança de encontrar a pessoa que já fui, nas 

inumeráveis palavras construídas por FEITICEIROS da INVENÇÃO. 

 

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

 

• Indian Wolf Espadanal- Poeta Português 
 

Os livros são ESCULTURAS do IMAGINÁRIO…MONUMENTOS HARMÓNICOS da 

NATUREZA HUMANA.  

 

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

 

• Ismênia Nunes - Poetisa Brasileira 
 

Livros são os produtos de quem gosta de ler e principalmente de escrever, ou 

seja, o produto de um escritor, que de tanto ler, resolve escrever sua própria 

literatura.  

 

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

 

• Iva da Silva - Professora, poetisa e pesquisadora brasileira 
 

Livros são nossos amigos.  

 

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

 

• Ivone Boechat- Poetisa Brasileira 
 

Os livros  são a riqueza ao alcance de todos.  

 

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

 

• Ivonita Di Concílio - Poetisa, Escritora e Cantora Brasileira 
 

Consegui um livro muito antigo, num sebo. Li esse livro aos 14/15 anos e ele 

marcou muito minha vida. Curioso: “A Estrela de Granada” continua fechada no 

passado. Não tive coragem de abrir. 

 

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

 

• Ivonita Di Concílio - Poetisa, Escritora e Cantora Brasileira 
 

Nada mais importante do que livros de bom conteúdo. 
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------------------------------------------------------------------------ 

 

• Ivonita Di Concílio - Poetisa, Escritora e Cantora Brasileira 
 

No dia em que as bibliotecas forem mais procuradas haverá mais esperança 

para a Humanidade, pois teremos muito mais escritores e, consequentemente, 

mais leitores. 

 

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

 

• Jefferson Pires - Escritor Brasileiro 
 

Livro é asa pra quem quer voar.  

 

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

 

• Jesusa Perez Estevez - Poetisa Brasileira 
 

Os livros são joias raras de sentimentos ocultos. 

 

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

 

• João Moura - Poeta Português 
 

Os livros são a janela para a nossa verdadeira vida e o que permite a alma viajar, 

só com o cheiro do papel. 

 

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

 

• João Sevivas- Poeta Português 
 

Os livros são sementes e frutos. 

 

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

 

• Jorge Fernando dos Santos - Escritor e compositor brasileiro 
 

Para mim, livros são como mensagens que os náufragos colocam em garrafas 

atiradas ao mar. São pedidos de socorro que, algumas vezes, encontram 

resposta. 

 

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

 

• Jorge Santos (Namastibet) - Poeta Português  
 

Tenho nos livros todo um mundo , a vigia-os olhos meus , viajo embarcado no 

porão pra cada novo mundo e por todo o eu. 

 



15 
 

 

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

 

• José-Augusto de Carvalho - Poeta Português 
 

O livro é o companheiro de todas as horas. 

 

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

 

• José Feldman - Escritor Paranaense / Brasileiro 
 

Os livros são os frutos de uma árvore que colhemos, e nos deliciamos em seu 

sabor. Às vezes, maduros, outras, ácidos, mas que nos faz sorver seu sumo sem 

conseguir resistir a sua tentação. 

 

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

 

• José Frederico Alves Silva -  Paisagista  Brasileiro 
 

Livros, espelho da alma, instrumento de emoções abrangendo alegria ou tristeza, 

sorrisos ou lágrimas. 

 

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

 

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

Os livros são o nosso esquecimento. 

 

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

 

• José Luiz Teixeira do Amaral - Poeta e Escritor Brasileiro 
 

Os livros são as marcas e as pegadas do conhecimento no caminho da história 

do homem. 

 

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

 

• José Roberto Abib - Poeta brasileiro 
 

Livros, nada mais ou nada menos, que um dos pontos de convergência 

sentimental que movem os escritores em seus contínuos processos criativos. 

Representam de fato, a síntese de um querer que se materializou no mesmo papel 

que transmitirá ao futuro, a expressão recém-impressa. 

 

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

 

• Jozé Sabugo- Poeta Português 
 

Os livros são pedras a esculpir em cada toque de leitura. 
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------------------------------------------------------------------------ 

 

• Lairton Trovão de Andrade - Poeta Brasileiro 
 

Livros são mestres silenciosos que podem nos levar, se forem bons, a excelência 

do aprimoramento humano; ou, às profundezas dos vícios e demais 

desregramentos, se forem maus. 

 

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

 

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

do mundo 
 

Um livro é uma das mais belas heranças que se pode deixar. É um testemunho da 

nossa passagem na vida. É com grande humildade que escrevo, tentando deixar 

assim, algo em honra do nome de meus pais. 

 

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

 

• Lenir Moura - Poetisa Brasileira 
 

Meus livros são filhos que me ensinam a viver, mostrando em suas páginas, 

respostas para meus questionamentos.  

 

 

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

 

• Leonardo Praciano - Poeta Brasileiro 
 

Os livros são frutos esperando crianças famintas. 

 

 

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

 

• Lilian Farias - Poetisa e Escritora 
 

Os livros são a imortalidade do homem.  

 

 

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

 

• Lucêmio Lopes - Escritor brasileiro 
 

Se você quer "viajar", não tome drogas: leia um livro.  

 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Lucy Salete Bortolini Nazaro - Poetisa, Escritora e Professora Universitária 

brasileira  
 

Livros são os travesseiros que seguram nossa cabeça para cada novo dia a ser 

vivido em plenitude.  

 

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

 

• Ludiro Luciano Dias Rosa - Poeta Brasileiro 
 

Os livros são os instrumentos de encanto lançando suas palavras encantadoras 

sobre os encantados leitores.  

 

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

 

• Luiza Porto Schartner- Poetisa Brasileira 
 

Os livros são o caminho da sabedoria. 

 

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

 

• Luz Sampaio - Escritora e poetisa brasileira 
 

Bons livros com conteúdos que contribuem para o bem da sociedade: didáticos, 

históricos, filosóficos e tantos outros que fazem bem à alma, eu chamo-os de 

livros, outros, são apenas um amontoado de papéis... Os mais valiosos são os 

livros que ensinam a palavra de Deus, palavras que mostram a verdade para 

viver um mundo de paz e amor.  

 

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

 

• Marcia Kupstas - Escritora Brasileira  
 

Basta abrir as páginas de um livro para que sua imaginação seja premiada.  

 

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

 

• Márcia Sbardelotto - Designer e Poetisa Brasileira 
 

Os livros são o meio de transporte que nos traz o conhecimento até nossa porta. 

 

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

 

• Marco di Silvanni  - poeta brasileiro 
 

Os livros são os mapas que nos conduzem a conhecer completamente o sonho 

do autor. 
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------------------------------------------------------------------------ 

 

• Mardilê Friedrich Fabre - Professora e Escritora Brasileira  
 

Livro é o relicário do alimento da alma do escritor. 

 

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

 

• Mardilê Friedrich Fabre - Professora e Escritora Brasileira  
 

Livros - guardiães de obras culturais, sempre à espera de amigos que os visitam. 

 

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

 

• Maria do Socorro Cardoso Xavier – Poetisa e Escritora Brasileira  
 

Livros nos fazem viajar mil anos luz sem sairmos do lugar. 

 

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

 

• Maria Dulce da Silva Augusto de Pinho- Poetisa Portuguesa 
 

Os livros são definidos por obras literárias, pela importância ao aprendizado. 

Definem um legado de extrema importância ao conhecimento. Como ler é 

aprender, um agradecimento aos seres humanos que têm inteligência para 

transmitirem os seus ensinamentos. Para mim, a definição de livro passa pela 

escrita através de algumas folhas de papel, no passado feitos de pergaminhos, 

apesar de nos encontrarmos ligados ao facilitismo das novas tecnologias. Por este 

motivo, não sou fã de livros virtuais. Ler é aprender. Aprender é saber traçar o seu 

próprio caminho. 

 

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

 

• Maria Glessa Ramalho Bezerra Braga - Poetisa e escritora brasileira 
 

Livros: Poderosos aliados para o estudo, educação, mudança de valores. A leitura 

de um bom livro é uma experiência ímpar, que pode ajudá-lo em sua vida 

emocional, pessoal, profissional, etc.  

 

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

 

• Maria Inês Simões - Escritora e poetisa brasileira  
 

Livros, amo meu passado quando de biblioteca em biblioteca competia uma 

nota com louvor. Amo meu presente, quando folheio em cliques histórias e mais 

histórias... Visualizo como eles não deverão ser no futuro: implemento a ser 

executado em máquinas-humanas de acordo com sua capacidade serviçal.  
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------------------------------------------------------------------------ 

 

• Maria José Zanini Tauil - Professora, escritora e poetisa brasileira 
 

Dizem que o livro de papel tem seus dias contados, que todos se servirão da 

internet para ler. Não acredito. Nada substitui o bom e velho livro de cabeceira, 

onde posso sublinhar partes marcantes e até colocar minhas observações nas 

margens. Ele é fiel e me espera todas as noites. Degusto-o à luz do abajur. 

 

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

 

• Maria José Zanini Tauil - Professora, escritora e poetisa brasileira 
 

O conteúdo dos livros atravessa gerações e imortabiliza  grandes escritores de 

todos os tempos. 

 

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

 

• Maria José Zanini Tauil - Professora, escritora e poetisa brasileira 
 

O livro é um grande tesouro e serve de transporte a  épocas e costumes 

diferentes. Posso entrar na pele daquela personagem do romance do século 

XVIII, com espartilhos e longos cabelos arrumados em coque, com longo chapéu. 

Posso entrar na casa de Dom Casmurro, decifrar as fragilidades de suas queixas 

sobre a fidelidade de Capitu. Posso visitar Camões e deliciar-me  com cada verso 

de Os Lusíadas.  

 

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

 

• Maria José Zanini Tauil - Professora, escritora e poetisa brasileira 
 

O livro morre de tristeza se não for explorado, ter folhas marcadas e até meio 

gastas pelo manuseio constante. 

 

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

 

• Maria José Zanini Tauil - Professora, escritora e poetisa brasileira 
 

Os livros guardados são passivos e ao leitor compete torná-los vivos.  

 

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

 

• Marilena Basso - Poetisa Brasileira 
 

Os livros são as maiores e melhores fontes de conteúdo para aprendizado. 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Marina Bernal - Escritora e professora de inglês – Brasileira 
 

Para mim, livro é respirar outros ares, sentir aromas sem estar lá e me envolver nas 

águas sonhadoras da imaginação, chorando de emoção na última página. 

 

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

 

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

Literatura do Ensino Médio 

 

Livro é chama que alimenta o espírito racional.  

 

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

 

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

Literatura do Ensino Médio 

 

O livro é ponte de criatividade humana que transfere olhares múltiplos a 

humanidade. 

 

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

 

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

Literatura do Ensino Médio 

 

O Livro transfere o saber, enriquece a mente, tornando o homem em um ser mais 

racional. 

 

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

 

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

Literatura do Ensino Médio 

 

Os livros também podem ser doçuras levadas aos seres humanos, enchendo de 

encantamento os olhos e de alegrias o coração.  

 

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

 

• Mário Feijó - Artista plástico e poeta brasileiro 
 

Livros é o elemento escrito (em papel ou em CD) que traduzem a cultura e os 

símbolos gráficos que um povo armazena. Muitos também servem como 

elemento cultural na educação de todos que querem aprender e evoluir 

culturalmente. 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Mario Rezende - Escritor e Poeta Brasileiro 
 

Use um livro quando quiser aprender mais um pouco.   

 

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

 

• Marisa Cajado - Pedagoga, Poetisa e Musicista brasileira  
 

Livro é a expressão de um ser, interpretada pela sua.  

 

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

 

• Mônica Ferreira Camargo - Bacharel em Psicologia 
 

Livros são tesouros inestimáveis em palavras ao alcance das mãos.  

 

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

 

• Nealdo Zaidan - Trovador Brasileiro 
 

Livros são amigos surdos e mudos, que nos transmitem tudo. 

 

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

 

• Nilda Dias Tavares - Escritora e poetisa brasileira 
 

Livros: Alimento espiritual, amigo de todas as horas, enriquecimento intelectual e 

satisfação total em páginas de prazer!  

 

 

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

 

• Rayma Lima - Poetisa Brasileira 

 
 

Livros, não os tenha só para si, doe, distribua seu conhecimento aos outros. 

 

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

 

• Rayma Lima - Poetisa Brasileira 
 

Livros, seu valor nunca perde para o avanço tecnológico atual, pois tudo foi 

originado por ele. 

 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Rayma Lima - Poetisa Brasileira 
 

Livros, tenha-os como uma joia preciosa, pois nossa formação moral e cristã foi 

através deles. 

 

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

 

• Rayma Lima - Poetisa Brasileira 
 

Os livros são muito importantes para nós, desde a fase inicial de nossa vida até o 

fim de nossos dias, pois nos ensinam as primeiras letras com carinho, e seguem 

conosco trazendo conhecimentos apropriados para nosso dia a dia. 

 

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

 

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

contista e tradutor Italiano/Português 
 

Livros: O tesouro que está ao nosso alcance para aprendermos a voar! 

 

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

 

• Roque Lande Rocha - Escritor e poeta brasileiro 
 

Livros: Têm para todos os gostos: Divulgados é que são poucos.  

 

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

 

• Rosimeire Leal da Motta - Poetisa e escritora Brasileira 
 

Entrar numa Biblioteca é como comprar  uma passagem para mundos 

surpreendentes: imaginários e reais. 

 

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

 

• Rosimeire Leal da Motta - Poetisa e escritora Brasileira 
 

Livros são fontes de conhecimentos incríveis, que nos leva ao bem ou ao mal, 

conforme a nossa escolha. 

 

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

 

• Rosimeire Leal da Motta - Poetisa e escritora Brasileira 
 

Meus livros são pedaços de mim, que se desfragmentaram e levaram ao mundo 

a seguinte mensagem - não seja como eu, seja livre como os pássaros e voem 

para celebrar a vida que Deus lhes deu. 
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------------------------------------------------------------------------ 

 

• Rosimeire Leal da Motta - Poetisa e escritora Brasileira 
 

Um livro aberto, é janela para o conhecimento. Um livro fechado, é um mistério a 

ser desvendado. 

 

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

 

• Rosimeire Leal da Motta - Poetisa e escritora Brasileira 
 

Você já pensou em morar numa Biblioteca? Sairia de lá com a mente 

transformada! 

 

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

 

• Rubens Jardim - Poeta brasileiro 
 

LIVROS: Felizmente, ao contrário do que já se chegou a pensar, eles jamais 

desaparecerão. Ou serão substituídos. Ou aperfeiçoados. Livro é que nem ovo – 

embalagem perfeita. 

 

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

 

• Ruth A. Sousa - Morena Brasileira  
 

Livros ampliam nosso saber através do real e imaginário; dos sonhos da verdade 

e ilusões, da fantasia e realidade, nossos pensamentos voam nos céus e navega 

nos mares.  

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

 

• Ruth A. Sousa - Morena Brasileira  
 

Livros são alimentos que não saciam, bebendo, sempre teremos sede, os textos 

nos oferecem ilimitadas possibilidades de leituras, e através dessas leituras, 

ampliamos nosso saber.  

 

 

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

 

• Ruth A. Sousa - Morena Brasileira  
 

Livros são tesouros preciosos que nos coloca de frente com a beleza da vida, de 

uma forma deslumbrante no tempo e no espaço. 

 

 

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

Os livros nos faz sonhar, viajar... somos transportados para um mundo de verdade 

e ilusões onde navegamos nossas dificuldades em barquinhos de papel. 

 

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

 

• Ruy Espinheira Filho - Poeta Brasileiro 
 

Os livros são os objetos mágicos de que falava Ralph Waldo Emerson, frase muito 

amada por Jorge Luís Borges: a gente abre um desses objetos e a magia 

acontece. 

 

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

 

• Sednan Moura - Poeta Luso-Brasileiro 
 

Os livros são os testemunhos da história com verdades, inverdades e fantasias de 

vanglorias.  

 

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

 

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

Coordenador de Pesquisas da FAPESP-USP (Culturas Juvenis) 
 

A vida é um livro aberto, somos páginas desse livro-vida, páginas abertas em 

finais infelizes errados, páginas abertas em lágrimas e lamentações, em salmos e 

mantras-banzos-blues-fados, mas, a vida é mesmo páginas que devemos 

preencher como sementes, flores e frutos. Somos vidas-livros-frutos. Do jazz nasce 

à luz, do livro do mundo nasceu desde a pérolágrima até as moendas e 

evoluções de nossos espíritos buscadores, sedentos, de lusonautas a 

intergalácticos sonhando um espaço melhor. Quando tivermos aprendido tudo, 

lido todos os livros, voaremos? 

 

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

 

• Silvia Trevisani - Poetisa e Escritora Brasileira 
 

Livros: São idas e vindas, viagens paradoxais - caminhos para transformação das 

nossas ideias.  

 

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

 

• Simone Pinheiro - Poetisa brasileira  
 

Livros são amigos eternos, inseparáveis.  

 

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

Livros para mim é a fonte inesgotável da sabedoria que engrandece ou degrada. 

 

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

 

• Sonia Nogueira- Educadora, Escritora, Poetisa Brasileira 
 

Os livros  são os maiores condutores de informações e liberdade, pois terá a 

chave da sabedoria em suas mãos. 

 

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

 

• Susana Custodio - Poetisa Portuguesa 
 

Os livros são os meus maiores amigos desde o dia em que na 1ª. Classe (ao sete 

anos) aprendi a ler em três meses.  

 

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

 

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

Para mim, livros é vivenciar o que não podemos vivenciar através da ação. É 

conhecer o mundo, sem precisar viajar. 

 

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

 

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

Livros - Neste pequeno objeto, seja de pedra, pergaminho, virtual, mental, 

eletrônico, se encerra a vida latente. Livros são sepulturas do abismo, da criação, 

do sonho, da utopia. Livros são janelas plasmáticas para mundos inexistentes, que 

se criam no exato momento em que os olhos encontram as palavras/imagens. 

Livros são memórias de todos os tempos, presente, passado e, principalmente, 

futuro. Livros abrem possibilidades e riscos de toda sorte. Livros são essenciais 

para a viagem no universo. 

 

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

 

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

"MINHA PAIXÃO POR LIVROS" 

 

O primeiro contato com os livros foi aos seis anos, quando comecei a estudar. Na 

época, morava na periferia de Jequié com minha mãe, meu pai e três irmãos 

menores. Meu pai era analfabeto e trabalhava roçando os campos. Minha mãe, 

também analfabeta, era do lar. Miséria e pobreza sempre nos castigaram. 

Tínhamos tudo para não dar certo.  
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Felizmente as "letras" cruzaram minha vida. Ao chegar à escola, troquei os 

brinquedos rudimentares por cartilha, ABC e tabuada. Era um mundo fascinante e 

desafiador: os desenhos dos livros, a dança das letras e os segredos dos números. 

Quando a professora Lina lia as histórias de "Alice", eu e Valquíria, minha irmã, 

ficávamos extasiados. "Viajávamos" na magia dos contos infantis e esquecíamos 

os problemas do dia-a-dia. Tive a sorte de ter contato com livros de uma forma 

lúdica, diferente do didatismo convencional que caracteriza as escolas. As lições  

 

de casa eram leitura e releitura do texto aprendido na classe. Sem o esforço da 

mamãe, esta tarefa seria impossível.  

 

Tão logo comecei a dominar as letras, passei a devorar tudo que via pela frente: 

de bula de remédio a rótulos de xampus, de manuais de eletrodomésticos a 

jornais diversos, de revistas coletadas nos lixões a placas de trânsito. Quanto mais 

lia, mais fascinado ficava. 

 

Com meu pai hospitalizado em São Paulo, minha mãe decidiu ir à luta para 

garantir a sobrevivência dos filhos. Arrumou trabalho numa fazenda distante. 

Tivemos que nos mudar. Eu ajudava minha mãe nos serviços. Apesar de não 

conhecer as letras, ela conhecia bem a dureza de não se ter estudo e matriculou 

os filhos na escola rural. Ensinei minha mãe a ler e escrever.  

 

Na fazenda, pude ter acesso ao mundo dos gibis. Havia na sede um gabinete 

lotado de história em quadrinhos, que Dona Luci Valverde, a proprietária, me 

permitia frequentar. Quando ela viajava, eu dava um jeito de entrar pela janela e 

pegar algumas revistas. Lia-as com avidez. Depois voltava para devolvê-las. Foi a 

melhor fase de minha vida: de um lado, a integração com a natureza; do outro, 

os gibis a povoar meus olhos e meu imaginário. 

 

Foram cinco maravilhosos anos até retornar a Jequié para continuar os estudos e 

mergulhar de vez na literatura. O primeiro encontro com a poesia surgiu quando 

comprei uma série de três livretos de poemas. Foi um caso de amor. Enlouqueci 

com aquela nova linguagem, repleta de rimas, conotações e lirismo. Decidi ser 

poeta e comecei a rabiscar os primeiros versos. Depois veio o Cordel, e minha 

cabeça deu um nó: seguir as regras da construção lírica tradicional ou escrever 

livremente como os cordelistas? Para piorar, chegaram Augusto dos Anjos, Castro 

Alves e outros. Acabei perdendo o pudor em relação aos preciosismos e me 

libertei das formas cartesianas. A maturação deste processo levou-me a criar 

novos e intensos poemas. Poemas que retratavam desde as desgraças vividas 

aos desabafos de um jovem sufocado pelo sonho de mudar o mundo. 

 

Na fase de militância estudantil e política, passei a ler e a escrever para jornais de 

luta operária, o que me abriu novos horizontes. Fui devorador de livros na 

Biblioteca Municipal de Jequié, que me inspirou a fundar uma biblioteca em casa 

e emprestar livros e revistas para a vizinhança.  

 

Era um viciado. E viciei muita gente a descobrir que o mundo tem outras cores e 

dores, além das óbvias. Vivo para plantar a semente da leitura e da reflexão. 

Acredito que ler não é só decodificar signos. É muito mais. É decifrar o subliminar 

e as entrelinhas. É compreender a vida como um todo. Vejo o mundo como um 
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complexo do qual sou parte e onde devo agir responsavelmente em relação a 

mim e a meu próximo. Guiado por esta visão, hoje não só escrevo meus livros 

como incentivo a criação literária pelo país afora. Com projetos de publicação 

de poemas de autores anônimos, palestras em escolas e universidades, sei que 

abro uma porta importante. O objetivo primordial da leitura é a transformação do 

cidadão na força motriz de seu próprio destino e do mundo. 

 

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

 

• Vivaldo Terres - Poeta Brasileiro 
 

Os livros são as fontes de todo o conhecimento. 

 

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

 

• Wilson de Jesus Costa - Poeta e Escritor Brasileiro 
 

LIVROS: O remédio do saber. Sem o livro nada seríamos.  

 

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

 

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

Formação: Pós-Graduação 
 

Livros: manancial que alimenta nossa mente e nos permite conhecer, nos vários 

estilos de escrita, a história e sentimentos do homem escritos pelo próprio homem.  

 

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