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  PREFÁCIO  
 

  MARIA JOSÉ ZANINI TAUIL 
                                                    

 
 

Rosimeire Leal da Motta Piredda 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 Piredda 

 

 

 

 

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! 

 

 

Leia a Coleção completa desta Coletânea de Frases, clicando nos links abaixo. 

 
• 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      

• Natureza 

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

• Ano Novo 

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

 

 

 

Rosimeire Leal da Motta Piredda 

Escritora e Poetisa Brasileira 

http://www.rosimeiremotta.com.br 
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Frases Sobre   O ATO DE LER 
 

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". 

 

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

 

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

 

"Percorrer com a vista (texto, sintagma, palavra), interpretando-o por uma 

relação estabelecida entre as sequências dos sinais gráficos escritos (alfabéticos, 

ideográficos) e os sinais linguísticos próprios de uma língua natural (fonemas, 

palavras, indicações gramaticais)".  

 

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

 

• A. J. Cardiais - Poeta Brasileiro 
 

Ler Para mim é uma viagem pelo mundo da imaginação, ou o despertar para 

outra realidade.  

 

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

 

• Adélia Einsfeldt - Poetisa Brasileira 
 

Ler para mim é um aprendizado constante que estimula a criatividade e me 

coloca em identificação com o/a escritora. 

 

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

 

• Aglaé Torres - Escritora Brasileira 
 

LER - Desvendar, descobrir infinitos vivendo momentos voláteis. 

 

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

Leio tudo que seja poesia, aventura, contos, lendas, e tenho como ídolos alguns 

escritores e poetas portugueses que marcaram a minha infância e juventude, são 

eles Sophia de Melo Breyner, e Miguel Torga. Sempre que leio, sinto em mim uma 

forma de amor de cumplicidade, pois perco-me no tempo, esse para mim e 

quando acordo fico assustada por as horas terem passado sem me dar conta, 

como que por magia eu deixei o mundo real e entrei no mundo das letras da 

literatura onde não há segundos, minutos ou horas, não há tempo algum mas sim 

um prazer sem limites e infinito. 

 

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

 

• Ana Da Cruz - Jornalista e Escritora Brasileira 
 

Ler Para mim é aprender.  

 

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

 

• Ana Damasceno, Designer e Poetisa Portuguesa 
 

Ler é: Sentir e receber, por dentro, o conteúdo intrínseco da mensagem. 

 

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

 

• Anchieta Antunes (ALAG - ALB - ALUBRA - ALAOMPE - ALTO - ASSOCIAÇÃO 

INTERNACIONAL DOS POETAS (Vice Governador por Pernambuco) Brasileiro 
 

Ler é navegar nas ondas do pensamento alheio. 

 

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

 

• Antonio Cabral Filho- Poeta Brasileiro 
 

Ler para mim é demais, ninguém faz ideia disso; levo sempre algum pra-trás 

quando esqueço compromisso. 

 

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

 

• António Cândido Paiva - Poeta Português  
 

Ler: Entender o silêncio das palavras.  

 

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

 

• Antonio Paiva Rodrigues- Poeta Brasileiro  
 

Ler Para mim é um viés direcionado e consubstanciado ao écran da cultura. 
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------------------------------------------------------------------------ 

 

• Arlete Trentini dos Santos - Poetisa Brasileira 
 

Ler para mim é Ganhar um tempo precioso fazendo o que gosto“. 

 

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

 

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

 

Ler literatura... procurar encontrar um tesouro escondido.  

 

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

 

• Arnold Gonçalves - Escritor e Poeta Brasileiro 
 

Ler: Se for ler um bom texto; é uma oportunidade para transformar em boas, as 

ideias erradas impostas pelo sistema. 

 

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

 

• Artemisa Ferreira - Poetisa de Cabo Verde 
 

Ler Para mim é descobrir, é soltar, é divertir, é viver, é um analgésico à alma.  

 

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

 

• Ataíde Lemos - Poeta e Escritor Brasileiro 
 

Ler para mim é conhecer-se, é aperfeiçoar-se e abrir-se para novos horizontes 

emocionais e intelectuais. 

 

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

 

• Avanisia  Souza – Poetisa Santacruzense  (Brasileira) 
 

Ler – Ainda privilégio de poucos. 

 

 

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

 

• Avanisia  Souza – Poetisa Santacruzense  (Brasileira) 
 

Ler Para mim  é PRAZEROSO. 

 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Badu - Poeta Brasileiro 
 

Ler Para mim é buscar no silêncio das palavras, respostas de um amigo 

imaginário, Eu fiz um amigo imaginário e deixei recados em pétalas que o vento 

espalhou, pedindo paz e novas asas para chegar aonde o mistério faz morada. 

 

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

 

• Beki Bassan - Poetisa Brasileira 
 

Ler para mim é simplesmente bem viver a vida.  

 

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

 

• Belly Regina - Escritora Brasileira 
 

Ler Para mim é ser artista através da imaginação do outro.  

 

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

 

• Brígido Ibanhes - Poeta Brasileiro 
 

Ler para mim é encontrar o outro e caminhar juntos.  

 

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

 

• Carlos Lúcio Gontijo - Poeta, Escritor e Jornalista Brasileiro 
 

Ler é a oportunidade de alimentar a alma com a luz do conhecimento e da 

sensibilidade. 

 

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

 

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

Ler é mudar de alma, como a árvore vai mudando suas folhas.  

 

 

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

 

• Carlos Silva - Poeta Cantador Brasileiro  
 

Ler Para mim é mergulhar em universos de conhecimento e absorção da essência 

do viver. 

 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Cassia Vicente - Poetisa Brasileira 
 

Ler Para mim é aprendizado, é tirar de cada palavra escrita o melhor para mim. 

 

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

 

• CELIAZUL - Escritora de Itapecerica (MG) Brasileira 
 

LER - Multiplicar possibilidades de crescer, aprender e ampliar conhecimentos 

essenciais. 

 

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

 

• Celso Kasprzak – Escritor Paranaense Brasileiro 
 

Não basta saber ler; é preciso fazer da leitura um hábito, um vício.   

 

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

 

• Cezar Ubaldo de Oliveira Araújo - Poeta Brasileiro 
 

LER - É o exercício pleno da inteligência. 

 

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

 

• Cezar Ubaldo de Oliveira Araújo - Poeta Brasileiro 
 

Ler para mim é compreender o ser de possibilidades múltiplas que sou e que me 

permite uma visão mais abrangente sobre o outro. 

 

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

 

• Cícero Christófaro / Escritor e Pensador Brasileiro 
 

Ler - Uma delícia que nem todos saboreiam. 

 

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

 

• Clara da Costa - Uma brasileira, amante da literatura. 

 

Uma vida bem vivida é fazer do ato de ler, uma obra de arte. 

 

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

 

• Clóvis Edmar Paulino - Poeta Brasileiro 
 

Ler Para mim é a vida de lugar aqui e lá jogando com palavras. 
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------------------------------------------------------------------------ 

 

• Crispim Quirino - Poeta Brasileiro 
 

Ler é o que faz do escritor, escritor; do ser humano, humano; do saber ler, ler: o 

que está por trás do pensamento.  

 

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

 

• Cristiane Gouveia Lima - Fisioterapêutica Brasileira 
  

Ler é acumular na mente, aquilo que cativou o seu coração.  

 

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

 

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

Portuguesa 
 

Ler é: Escolha de temas que refletem interesses do SER no momento. 

 

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

 

• Daniel Rosa - Poeta Brasileiro 
 

Ler é permitir que a alma dialogue com o mundo externo e "amplie a sua visão 

de mundo" interno.  

 

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

 

• Delasnieve Daspet- Poeta e Escritora Brasileira 
 

Ler Para mim é aprender, viajar, conhecer, dividir, somar conhecimentos. 

 

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

 

• Delmar Maia Gonçalves - Escritor Moçambicano 
 

Ler é descodificar o codificado. 

 

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

 

• Delmar Maia Gonçalves - Escritor Moçambicano 
 

Ler para mim é escavar o infinito! 

 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Denise Severgnini - Professora Brasileira 
 

Para mim, ler é viajar sem sair do lugar, é aprender mais e mais, é compreender 

um mundo.  

 

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

 

• Dhiogo José Caetano - Poeta Brasileiro 
 

Ler Para mim é a única forma que tenho para aperfeiçoar o meu trabalho 

artístico; é lendo que encontro inspiração para transcrever os meus singelos 

rabiscos.  

 

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

 

• Dirceu Thomaz Rabelo – Poeta Brasileiro 
 

Ler, para mim é mais do que uma necessidade cultural, mas orgânica, como 

comer, dormir, fazer minhas necessidades fisiológicas... Se quisesse protestar, faria 

uma greve de leitura e morreria logo!  

 

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

 

• Dudu Cruz - Músico percussionista, cronista, Diagramador eletrônico brasileiro 
 

Ler... Está aí algo que não faço muito... Escrevo mais do que leio. E, para minha 

surpresa, uma vez comentei sobre isso, meio envergonhado e o sujeito me falou: 

"isso é bom que você não se polui". 

 

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

• Edílson Leão. Pseudônimo: Vaguinho - Professor-Graduado no Curso Normal 

Superior/Pós-Graduado em Metodologia e Didática do Ensino Superior (Docência) - 

Técnico em Agricultura - Analista Judicial do Tribunal de Justiça da Bahia/Comarca de 

Urandi - Pedagogo e Escritor Brasileiro 
 

A leitura e a escrita, um processo dinâmico de grande magnificência. 

 

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

• Eliane Queiroz Auer - Poetisa Brasileira 
 

Ler, para mim, é sonhar, passear por novas emoções.  

 

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

• Elvira Camarinha - Poetisa Portuguesa 
 

Ler é a aventura de ser quem quisermos, de viajar sem sairmos do sítio, 

ferramenta de incremento mental. Saúde. 



12 
 

 

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

 

• Emmanoel Iohanan - Poeta Popular Potiguar ( Brasileiro) 
 

Ler para mim é Viajar pelo mundo, pelo espaço e no tempo sem sair do lugar! 

 

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

 

• Emmanuel Almeida- Poeta Brasileiro 
 

Ler é entrar num mundo paralelo e desse mundo esquecer. 

 

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

 

• Fabiana Fraga da Rosa - Escritora Brasileira 
 

Ler é imaginar vozes, viajar no colorido das histórias, se emocionar com um 

simples capítulo, é embarcar na história e seguir viagem pelo mundo fictício dos 

livros.  

 

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

 

• Filipe de Fiúza - Poeta Português 
 

Ler Para mim é viver a palavra. 

 

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

 

• Filipe Marinheiro- Poeta Português 
 

Ler Para mim é jogar ás escondidas com a sensibilidade. 

 

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

 

• Frances de Azevedo - Poetisa Brasileira 
 

Ler para mim  é navegar no mundo mágico das palavras. É viver! 

 

 

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

 

• Francineide Borges Leal E silva - Artesã e Esteticista Brasileira 
 

Ler é viajar para o infinito acumulando tudo em sua mente. 

 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Francisco Ferreira, um brasileiro Poeta del Mundo 
 

Ler é promover um diálogo franco entre os fantasmas do escritor com os meus 

próprios. 

 

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

 

• Francisco José Raposo Ferreira - Poeta português 
 

Ler é alimentar a minha liberdade de sonhar. 

 

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

 

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

Ler está para o espírito, assim como o pão está para o estômago. É uma 

necessidade vital.  

 

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

 

• Gilnei Neves Nepomuceno - Poeta brasileiro, membro da Academia 

Quixadaense de Letras – AQL 
 

Ler para mim é viajar nas páginas da fantasia sem ter que sair do chão. 

 

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

 

• Gustavo Dourado - Poeta Brasileiro 
 

Ler é sementearr o pensamento na sapiência do ser concriativo...  

 

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

 

• Hernany Tafuri - Poeta e Sonhador Brasileiro 
 

Ler é descobrir aqueles mundos escondidos no papel. 

 

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

 

• Humberto Soares Santa - Poeta Português  
 

LER é a principal forma de elevação, formação e educação do espírito humano. 

 

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

 

• Ilda Maria Costa Brasil – Poetisa Brasileira  
 

Ler, para mim, é uma mistura indescritível e magnífica de cores e palavras  
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------------------------------------------------------------------------ 

 

• Indian Wolf Espadanal - Poeta Português 
 

Ler para mim é Fugir aos maus pensamentos, PINTAR SUPORTES de EMOÇÕES.  

 

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

 

• Indian Wolf Espadanal - Poeta Português 
 

LER - Uma prática habilidosa de viajar por mundos inacessíveis, sorrindo, 

chorando... sonhando e estruturando o tempo que falta para viver. 

 

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

 

• Ismênia Nunes - Poetisa Brasileira  
 

Ler é mais que fazer os olhos acompanharem algumas palavras num livro, é 

entregar-se, é entrar no contexto, é viver como personagem daquilo que lê. 

 

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

 

• Iva Da Silva - Professora, Poetisa E Pesquisadora Brasileira 
 

Ler é passatempo, é a melhor forma de adquirir conhecimentos e ser atualizado. 

 

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

 

• Ivone Boechat- Poetisa Brasileira 
 

Ler Para mim  é a arte de colagem no universo da fantasia de cada um.  

 

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

 

• Ivonita Di Concílio - Poetisa, Escritora e Cantora Brasileira 
 

A criança estimulada a ler terá o mundo em suas mãos. 

 

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

 

• Ivonita Di Concílio - Poetisa, Escritora e Cantora Brasileira 
 

Não serão maldosas as mãos que estiverem segurando um livro aberto e  nem 

deformado  o caráter de quem o estiver lendo. 

 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Jania Souza, Poeta, Escritora, Artista Plástica Brasileira 
 

Ler é viajar sem sair do lugar e apropriar-se do conhecimento e saber da 

humanidade.  

 

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

 

• Jefferson Pires - Escritor Brasileiro 
 

Ler é transformar letras em melhores amigos. 

 

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

 

• Jesusa Perez Estevez - Poetisa Brasileira 
 

O ato de ler é conhecer e aprender que todos são iguais.  

 

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

 

• João Moura - Poeta Português 
 

Ler para mim é beijar o sonho e abraçar os pensamentos.  

 

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

 

• João Sevivas- Poeta Português 
 

Ler Para mim é estar com os outros. 

 

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

 

• Jorge Fernando dos Santos - Escritor e compositor brasileiro 
 

Para mim, ler é viajar, é aprender e crescer espiritualmente.  

 

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

 

• Jorge Santos (Namastibet) - Poeta Português 
 

Ler é invocar o que se ignora ou esqueceu ou então o beber da pia santa a razão 

que outro ou tu, vazou. 

 

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

 

• Jorge Santos (Namastibet) - Poeta Português 
 

Ler é ver sem o olhar - ou ainda melhor - ler tem a ver sim, com olhar pra dentro 

do proprio ser. 
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------------------------------------------------------------------------ 

 

• José Feldman - Escritor Paranaense / Brasileiro 
 

Ler para mim é embarcar em um navio e conhecer novos mundos, novos seres, 

novos animais. É percorrer os oceanos numa viagem encantada, em busca do 

desconhecido. 

 

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

 

• José Frederico Alves Silva -  Paisagista  Brasileiro 
 

Ler é a arte de entender através da escrita todos os acontecimentos do mundo, é 

acompanhar o desenvolvimento da tecnologia, enfim, ler é tudo que o homem 

precisa  para alcançar o conhecimento intelectual e moral. 

 

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

 

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

Ler para mim é viajar e não voltar. 

 

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

 

• José Luiz Teixeira do Amaral - Poeta e Escritor Brasileiro 
 

Ler Para mim é conhecer o avesso, o mistério, o que movimenta o mundo. 

 

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

 

• José Roberto Abib - Poeta brasileiro 
 

Ler é ato instintivo, reflexo imediato e direito, muito próprio do ser humano, uma 

propensão inerente de sua infinda sede de conhecimento, um dos mais férteis 

terrenos onde se cultiva a fertilidade da imaginação, que enfim, nos enriquece.  

 

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

 

• José-Augusto de Carvalho - Poeta Português 
 

Ler, para mim, é conhecer e crescer. 

 

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

 

• Jozé Sabugo- Poeta Português 
 

Ler Para mim é observar as palavras a brincar com as ideias.  
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------------------------------------------------------------------------ 

 

• Lairton Trovão de Andrade - Poeta Brasileiro 
 

Ler é compreender o verdadeiro sentido do texto. 

 

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

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

mundo 
 

Ler, para mim é um alimento especial, é uma necessidade diária do coração... 

da alma. 

 

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

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

mundo 
 

Ler um bom texto ou um lindo poema é como assistir a um maravilhoso pôr do sol. 

 

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

• Lêda Selma, Escritora Brasileira/Goiás  
(Poeta, cronista e contista, membro da Academia Goiana de Letras/AGL e da 

União Brasileira de Escritores/UBE-GO. 16 livros publicados) 

OBS.: Todas as frases são fragmentos de poemas publicados em livros da autora. 

 

Imergir, planar, traspassar infinitos, dimensionar sonhos, espocar emoções... Ler: 

além de deleite, uma viagem ao universo da cultura e das descobertas.  

 

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

• Lenine de Carvalho, o Lobo Azul – Escritor, Poeta, poliglota, místico e amante 

da natureza, Brasileiro 

 

Ler para mim, é viver outras vidas além da minha. 

 

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

• Lenir Moura - Poetisa Brasileira 
 

Quem começa a ler, viaja nas palavras, voa nas entrelinhas e aporta na cultura.  

 

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

• Leonardo Praciano - Poeta Brasileiro 
 

Ler é ter grandes amigos, inúmeros parentes intrigantes, travar atômicas paixões e 

tragar platônicas frustrações num país medido por kilômetros e kilômetros de 

alfabeto. 
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------------------------------------------------------------------------ 

 

• Lilian Farias - Poetisa e Escritora 
 

Ler Para mim é transcender a própria essência.  

 

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

 

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

brasileira. 
 

Ler é a coleta do ar indispensável à vida.  

 

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

 

• Ludiro Luciano Dias Rosa - Poeta Brasileiro 
 

Ler Para mim é ser encantado, envolto nas palavras mágicas do escritor.  

 

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

 

• Luiza Porto Schartner- Poetisa Brasileira 
 

Ler Para mim é imaginação sem limites. 

 

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

 

• Luz Sampaio - Escritora e poetisa brasileira 
 

Quando leio talvez nem repare se há erros de gramática, quando leio estou lendo 

a alma do autor. Quando leio uma sensação me envolve, talvez boa, talvez má, 

continuo lendo e vejo se as palavras ali escritas serão para mim construtivas... 

então, continuo lendo ou deixo de ler.  

 

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

 

• Marcelo Allgayer Canto - Poeta brasileiro  
 

Ler é uma maneira fundamental para termos melhor compreensão e visão sobre 

o mundo em que vivemos.  

 

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

 

• Marcelo Portuária – poeta, professor/pesquisador e advogado brasileiro 
 

Ler é a solidão habitada pelo sonho.  

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Márcia Sbardelotto - Designer e Poetisa Brasileira 
 

Ler para mim é essencial. Ler é viajar meio a culturas, novos conhecimentos e 

ideias diferentes das nossas - formando e transformando. 

 

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

 

• Marco di Silvanni  - poeta brasileiro 
 

Ler para mim é mergulhar no sonho para poder ver a história acontecer. 

 

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

 

• Mardilê Friedrich Fabre - Professora e Escritora Brasileira  
 

Ler é compreender a vida. 

 

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

 

• Mardilê Friedrich Fabre - Professora e Escritora Brasileira  
 

Ler - é voar nas palavras, vivendo emoções. 

 

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

 

• Maria da Conceição Rodrigues Moreira.  
(Maria Moreira - Poetisa brasileira) 

 

Ler para mim é mergulhar no melhor dos mundos sem tempo para retorno. 

 

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

 

• Maria do Socorro Cardoso Xavier – Poetisa e Escritora Brasileira 
 

Ler é o mais prazeroso exercício de apreensão e reflexão. 

 

 

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

 

• Maria Dulce da Silva Augusto de Pinho- Poetisa Portuguesa 
 

Ler Para mim é a aprendizagem. É sorver cultura, não sendo propriamente através 

da definição de obras literárias. Qualquer livro, mesmo o mais singelo pode 

conter a sua magia.  

 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Maria Glessa Ramalho Bezerra Braga - Poetisa e escritora brasileira 
 

Ler: Experiência enriquecedora que nos torna atualizados. Ler um bom livro já 

mudou muitos hábitos e vida de muitos para melhor, já restaurou relacionamentos 

familiares, já curou depressões, já auxiliou no processo de cura das feridas 

emocionais, trabalhando o perdão. 

 

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

 

• Maria Inês Simões - Escritora e poetisa brasileira 
 

Ler ou não Ler? De que vale uma sugestão, se não existir a ação do querer-

compreender a mensagem do autor.  

 

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

 

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

A leitura te leva para outro mundo, novo e original. 

 

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

 

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

Gostar de ler é um estatuto que nos difere do mundo.  

 

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

 

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

Gostoso é ler quando o personagem aparece aos poucos e o leitor vai 

construindo a sua imagem, com o desenrolar do enredo, partindo de suas ações, 

do que faz e como faz. 

 

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

 

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

Ler é alimentar o espírito.  

 

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

 

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

Ler é buscar o que o autor quer dizer, pois ele pode ser plurissignificativo. 

 

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

Muitas vezes a relação entre leitor e personagem constitui o princípio motivador 

da leitura. 

 

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

 

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

Na leitura, a cultura lança seus alicerces. 

 

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

 

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

Na leitura, o leitor criativo desperta todas as suas capacidades intelectuais e 

afetivas: inteligência, cultura, informação, domínio da língua, experiência de vida 

e, sobretudo, a sensibilidade. 

 

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

 

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

Não se conjuga existência somente na solidão, por isso, ler é ter companhia 

permanente e amigos leais para sempre. 

 

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

 

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

Numa leitura descritiva, o leitor atento, põe em uso seus cinco sentido: ele vê, 

ouve, pega, sente gostos e cheiros. 

 

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

 

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

O leitor não é passivo, nem recebe coisas feitas. A ele compete tornar vivos os 

significados da obra, portanto, ler é um ato criativo. 

 

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

 

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

Quem não gosta de ler perde a beleza do encontro com identidades sonhadas. 

 

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

Se a obra literária tem uma estrutura insignificante, seus significados emergem no 

momento da leitura. 

 

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

 

• Marilena Basso- Poetisa Brasileira  
 

Se " Ler " fosse um ato comum não esbarraríamos  em tantos ignorantes. 

 

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

 

• Marina Bernal - Escritora e professora de inglês - Brasileira  
 

Para mim, ler é como observar no interior de um livro as cores do arco-íris. Cada 

gama define os cinco sentidos. Se estamos tristes, o preto abre inquietamente a 

introdução e o branco termina em paz o capítulo final. 

 

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

 

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

Literatura do Ensino Médio 
 

Ler é beber aprendizagem nas vertentes da escrita.  

 

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

 

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

Literatura do Ensino Médio 
 

Ao ler alimento meu espírito, que me permite viajar por terras desconhecidas do 

meu EU. 

 

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

 

• Mário Feijó - Artista plástico e poeta brasileiro 
 

A leitura é o principal meio onde um escritor consegue aprender e evoluir na arte 

de expressar o que vê, o que sente, o que aprende. Para ser um bom escritor 

temos que ser antes um excelente leitor. 

 

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

 

• Marisa Cajado - Pedagoga, Poetisa e Musicista brasileira  
 

Ler é juntar à própria alma, a essência de outras almas.  

 



23 
 

 

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

 

• Mônica Ferreira Camargo - Bacharel em Psicologia  
 

Ler é a atitude de quem quer aprender ou sonhar através das palavras.  

 

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

 

• Nealdo Zaidan - Trovador Brasileiro 
 

Ler, é trabalhar a mente para um descanso. 

 

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

 

• Nídia Vargas Potsch - Poetisa e Escritora Brasileira. 
 

Através da linguagem oral o imaginário se eleva ao extremo e torna-se magia 

poética. 

 

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

 

• Nilda Dias Tavares - Escritora e poetisa brasileira 
 

Ler é uma necessidade e um hábito, que deveriam ser estimulados desde a 

infância! Creio que muitos talentos se perdem por falta de incentivo à leitura. E é a 

maior fonte de Prazer!  

 

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

 

• Nilva Ferraro - Poeta e Escritora Brasileira 
 

LER - é abrir janelas para o mundo. 

 

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

 

• Raimundo Nonato Rodrigues - Poeta Brasileiro de São Luís do Maranhão 

 

Ler Para mim é aprendizagem e nele que busco encontrar elementos necessários 

para aumentar os meus conhecimentos literários. A eterna busca do 

conhecimento. 

 

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

 

• Rayma Lima - Poetisa Brasileira 
 

Ler é viver cada leitura como se fosse sua, é aproveitar e armazenar o que seu 

poder é capaz para o nosso desenvolvimento intelectual e cultural. 
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------------------------------------------------------------------------ 

 

• Rayma Lima - Poetisa Brasileira 
 

Ler faz parte do nosso dia a dia. Do amanhecer ao anoitecer a leitura nos 

acompanha e nos traz conhecimentos dos fatos como também aperfeiçoa nossa 

cultura e saber. 

 

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

 

• Rayma Lima - Poetisa Brasileira 
 

Ler nos auxilia na construção de nossa vida, trazendo palavras de otimismo e 

bem estar. 

 

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

 

• Rayma Lima - Poetisa Brasileira 
 

Ler para mim é acumular conhecimentos que quase sempre ficam escondidos no 

nosso subconsciente, mas na hora certa faz valer toda a leitura acumulada. 

 

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

 

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

contista e tradutor Italiano/Português 
 

Ler: É a única diversão que transforma o Homem num sábio! 

 

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

 

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

contista e tradutor Italiano/Português 
 

Ler, ler e reler. Eis os atributos que fazem o conhecimento e a compreensão da 

vida.  

 

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

 

• Roberto Fabio Theodoro Piredda - Caminhoneiro Brasileiro 
 

Ler abre a mente para novos horizontes.  É estar em dia com as noticias do 

mundo. 

  

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

 

• Roberto Fabio Theodoro Piredda - Caminhoneiro Brasileiro 
 

Ler é ser sábio, é aprender cada dia mais e mais. 
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------------------------------------------------------------------------ 

 

• Roberto Fabio Theodoro Piredda - Caminhoneiro Brasileiro 
 

Ler é você estar perto do presente e do futuro. 

 

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

 

• Roberto Fabio Theodoro Piredda - Caminhoneiro Brasileiro 
 

Ler é voltar ao passado, imaginar o que aconteceu e mentalmente, viver o que se 

passou como se fosse real. 

 

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

 

• Roberto Ferrari – Poeta e Escritor Brasileiro 
 

Ler para mim é a experiência mais completa e dignificante da minha alma. 

Através da leitura conheci sentimentos e emoções e ampliei meu universo de 

saber. 

 

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

 

• Roque Lande Rocha - Escritor e poeta brasileiro 
 

Ler: Viagem, onde se decide: destino, escalas, duração e até a paisagem é 

possível ao estilo e preferência. 

 

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

 

• Rosimeire Leal da Motta Piredda - Poetisa e escritora Brasileira  
 

Ler é embarcar numa maquina do tempo e ser transportado para outra dimensão. 

 

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

 

• Rosimeire Leal da Motta Piredda - Poetisa e escritora Brasileira  
 

Ler é entrar em contato com novas ideias, novas pessoas, novos mundos e ajuda 

a ampliar os conhecimentos e o senso de lógica. E, de muito ler livros, é que 

nasceu em mim o gosto pela escrita.  

 

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

 

• Rosimeire Leal da Motta Piredda - Poetisa e escritora Brasileira  
 

Ler é perscrutar a mente do escritor e apreciar que ele está compartilhando 

conosco algo que estava em sua mente. 
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------------------------------------------------------------------------ 

 

• Rosimeire Leal da Motta Piredda - Poetisa e escritora Brasileira  
 

Ler é ser congelado no tempo durante horas, quase como uma estatua, como 

num transe. E ao concluir a leitura, parece que um pedaço de nós ficou naquele 

mundo imaginário.   

 

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

 

• Rosimeire Leal da Motta Piredda - Poetisa e escritora Brasileira  
 

Ler poesia é decifrar a mensagem contida num jogo de palavras. A arte de se 

deixar emocionar e se identificar com os sentimentos do autor. Obrigada por ler 

minhas poesias e permitir que outras pessoas também participem da arte de 

interpretar sentimentos.  

 

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

 

• Rosimeire Leal da Motta Piredda - Poetisa e escritora Brasileira  
 

Ler poesias também é uma arte. Você lê e esculpe mentalmente as imagens que 

o autor descreveu em seu texto.  

 

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

 

• Rubens Jardim - Poeta Brasileiro 
 

LER: Pode ser um ato maravilhoso de descoberta. De si mesmo. Do mundo. E do 

outro. 

 

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

 

• Ruth A. Sousa - Morena Brasileira 
 

Ler é uma descoberta de novos valores e conhecimentos ampliando nosso 

horizonte, em relação a nossa visão do mundo. 

 

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

 

• Ruth A. Sousa - Morena Brasileira 
 

Ler não consiste somente em olhar oque está escrito e sim integrar-se com o texto 

para  chegar ao conhecimento do seu conteúdo. 

 

 

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

Ler nos faz percorrer um caminho inesgotável da sabedoria, que nos induz a 

trilharmos com determinação os nossos objetivos. 

 

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

 

• Ruy Espinheira Filho - Poeta Brasileiro 
 

Ler Para mim é uma das melhores coisas da vida. É o que faço diariamente, 

desde que fui alfabetizado. 

 

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

 

• Sednan Moura - Poeta Luso-Brasileiro 
 

Ler é o ouvir dos olhos de um poeta que observa os sinais escritos pela natureza!  

 

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

 

• Sergio Marques Velloso - Poeta Brasileiro!  
 

Ler Para mim é garimpo e fé. 

 

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

 

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

Coordenador de Pesquisas da FAPESP-USP (Culturas Juvenis) 

 

Gosto mais de ler do que de respirar. Ler é colocar a alma no imaginário, fugir 

(devaneio, onirismo, purgação espiritual), habitar uma pasárgada letral, uma 

shangri-lá, muito além do mundo sombra, muito além desta vida telúrica de 

tantos descamisados e excluídos sociais. Sonhamos assim um novo céu e uma 

nova terra. O céu pode ser lá? 

 

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

 

• Silvia Trevisani - Poetisa e Escritora Brasileira 
 

Ler é atravessar as ideias da vida para poder recria-las. É o alimento para a alma.  

 

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

 

• Simone Pinheiro - Poetisa brasileira  
 

Ler faz bem a mente e ao coração.  

 

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

Ler Para mim é dessecar o eu do outro nas entrelinhas da imaginação. 

 

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

 

• Sonia Nogueira- Educadora, Escritora, Poetisa Brasileira 
 

Ler para mim é massagear o cérebro como terapia e renovação. 

 

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

 

• Susana Custodio - Poetisa Portuguesa 
 

Ler para mim é além de adquiri conhecimento, viajar no tempo e em lugares 

através da mente do escritor.  

 

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

 

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

Para mim, ler é trazer de fora para dentro, situações que às vezes não sabemos e 

o livro nos elucida. 

 

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

 

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

Ler é uma terapia, me enche de prazer e recarrega minha mente e alma com a 

matéria-prima de que necessito para produzir mais livros. 

 

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

 

• Vivaldo Terres - Poeta Brasileiro 
 

Ler Para mim é libertar a mente e descravizá-la. 

 

 

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

 

• Wilson de Jesus Costa - Poeta e Escritor Brasileiro 
 

LER - É a viagem a mundos encantados trazendo-nos ensinamentos, alegrias e 

entretenimento.  

 

 

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

 



29 
 

 

 

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

Pós-Graduação  
 

Ler é a forma que encontro para enriquecer meu pensamento, meus momentos e 

comparar ideias. 

 

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