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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/


4 
 

 
 

 

  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/ 

 

 



5 
 

 
 

Frases Sobre   POESIA 
 

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". 

 

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

 

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

 

"Composição em versos (livres e/ou providos de rima) cujo conteúdo apresenta 

uma visão emocional e/ou conceitual na abordagem de ideias, estados de alma, 

sentimentos, impressões subjetivas etc., quase sempre expressos por associações 

imagéticas".  

 

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

 

• A. J. Cardiais - Poeta Brasileiro 
 

A poesia é a flor e o espinho da sociedade. 

 

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

  

• Adélia Einsfeldt - Poetisa Brasileira 
 

A poesia é bordar e pintar palavras com encantamento. Revela a alma desnuda 

do poeta.  

 

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

  

• Aglaé Torres - Escritora Brasileira 
 

POESIA  - Filtro das emoções.  

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Alberto Barini (Médico Ortopedista, Carioca Radicado Em Recife-BR) 
 

O poeta mostra o rosto para o mundo sem precisar de máscaras, pois a 

experiência é do sujeito lírico. Ele jura que não é dele.  

 

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

 

• Alberto Barini (Médico Ortopedista, Carioca Radicado Em Recife-BR) 
 

Poesia é um paraíso artificial que equilibra o ser e enriquece o espírito. 

 

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

 

• Alvorino Dias - Poeta e escritor brasileiro 
 

Poesia para mim é  "Voar nas asas da imagem." 

 

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

 

• Ana da Cruz - Jornalista e Escritora brasileira 
 

A poesia é o sentimento em verso e prosa.  

 

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

 

• Ana Damasceno, Designer e poetisa portuguesa 
 

A Poesia é: A encenação da palavra descrita num acto, num gesto e que se 

apodera do sentimento. 

 

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

 

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

Internacional Dos Poetas (Vice Governador por Pernambuco) Brasileiro 
 

A Poesia é o enunciado da alma apaixonada pela vida. 

 

 

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

 

• Antonio Cabral Filho- Poeta Brasileiro 
 

A poesia é meu chão, meu refúgio, minha vida; cuida do meu coração, sem 

vestígios de ferida. 

 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• António Cândido Paiva - Poeta Português  
 

Poesia: vitral colorido da catedral da literatura.  

 

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

 

• Antonio Paiva Rodrigues- Poeta Brasileiro 
 

A poesia é o fruto da introspecção do nosso coração onde alicerçamos o que de 

mais belo e brilhante existem em nossas vidas.  

 

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

 

• Arlete Trentini dos Santos - Poetisa Brasileira  
 

A poesia é Uma forma de extravasar sentimentos ocultos. 

 

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

 

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

Poesia... a voz da verdade ou da hipocrisia.  

 

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

 

• Artemisa Ferreira - Poetisa de Cabo Verde 
 

A poesia é aquilo que sei sem saber o que é.  

 

 

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

 

• Ataíde Lemos - Poeta e Escritor Brasileiro 
 

A poesia é a arte do belo, ou seja, ver a beleza que há no preto e branco. A 

poesia é a linguagem daqueles que possuem sentimentos e são sensíveis à 

beleza que há em tudo que existe. 

 

 

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

 

• Avanisia  Souza – Poetisa Santacruzense  (Brasileira) 
 

A poesia   É  LINGUAGEM DA ALMA. 

 

 

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

A poesia é A arte de expressar os diversos sentimentos na sublime tradução do 

amor. Ah esse amor indecifrável, incógnita dos amantes e falsa lucidez dos 

sonhadores. 

 

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

 

• Beki Bassan - Poetisa brasileira 
 

A poesia é a vida da alma do poeta.  

 

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

 

• Belly Regina - Escritora Brasileira 
 

A poesia é a expressão abstrata de tudo o que se sente.  

 

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

 

• Brígido Ibanhes - Poeta Brasileiro 
 

A poesia é o pulsar, em nós, das emoções divinas. 

 

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

 

• Carlos Lúcio Gontijo - Poeta, Escritor e Jornalista Brasileiro 
 

A poesia é o voo da palavra abastecido com o combustível do coração.  

 

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

 

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

A poesia é a maneira de estar com todos e saber quanto se está vivo. Porque o 

mistério é um sonho que se desalma dentro do sonho. 

 

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

 

• Carlos Silva - Poeta Cantador Brasileiro  
 

A poesia é um mergulho no oceano da inspiração, uma dádiva que Deus nos 

presenteia, um mundo fantástico onde podemos tudo e viajamos a todo instante 

movido por Inspiração papel e tinta. 

 

 

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

A poesia é na sua maioria um consolo, uma maneira da pessoa entender, expor 

seus sentimentos através da coragem do autor, e, para o autor a poesia é vida na 

totalidade do seu ser. 

 

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

 

• CELIAZUL - Escritora de Itapecerica (MG) Brasileira 
 

POESIA - arte da palavra envolta em graça, encanto e emoção, obedecendo ao 

sistema de gêneros da versificação. 

 

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

 

• CELIAZUL - Escritora de Itapecerica (MG) Brasileira 
 

POETA sim... Sente e faz sentir que o mundo deve ser bonito. Em sintonia escreve o 

amor do coração e segue, no dia a dia, distribuindo versos, paz e sabedoria. 

Poeta é magia de carinho, amizade e união. E o mundo um dia vai acordar pela 

poesia, vai abandonar a violência e buscar a perfeição do amor universal. Pois a 

missão do poeta é acordar humanos para a vida, mostrar as cores, as flores, toda 

a beleza: presente do Criador, o infinito amor que se divide em segundos, em 

grãos, em partículas, em átomos, em micros, em versos... Cada pedacinho, cada 

alma, cada estrela... uma POESIA infinita... 

 

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

 

• Celso Kasprzak – Escritor Paranaense Brasileiro 
 

Enquanto a cidade dorme, há sempre um poeta de plantão. 

 

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

 

• Celso Kasprzak – Escritor Paranaense Brasileiro 
 

O cardápio oferecido pelos poetas serve, especialmente, para alimentar a alma. 

 

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

 

• Cezar Ubaldo de Oliveira Araújo - Poeta Brasileiro 
 

A poesia é um convite sempre renovado para percebermos o mundo, para 

sensibilizarmos o homem de uma maneira diversificada, numa troca ambiciosa 

de reconstrução da vida. 

 

 

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

 



10 
 

 

• Cezar Ubaldo de Oliveira Araújo - Poeta Brasileiro 
 

POESIA - É a arte que transforma, através das palavras, tudo o que vemos e 

temos. 

 

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

 

• Cícero Christófaro / Escritor e Pensador Brasileiro 
 

Poesia - Um momento especial traduzido em palavras, delicadeza e sonoridade. 

 

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

 

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

Poesia é como sangue vermelho da paixão, que vibra nas ondas emocionais, 

trazendo ao coração do poeta, a beleza de sua inspiração. 

 

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

 

• Clóvis Edmar Paulino - Poeta Brasileiro 
 

A poesia é lugar vida aqui e lá e procura por palavras. 

 

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

 

• Crispim Quirino - Poeta Brasileiro 
 

A poesia é a forma pela qual o Universo se manifesta através de nós. 

 

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

 

• Cristiane Gouveia Lima - Fisioterapêutica Brasileira 
 

Poesia é cativar, emocionar e encantar quem lê, levando-o ao delírio as palavras 

ali contidas. 

 

 

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

 

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

Ilustradora portuguesa 
 

A Poesia é: Arte pura! Genuína LIBERDADE! 

 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Daniel Fiúza - Escritor, Poeta e Cordelista Brasileiro 
 

Fazer poema, é como expor o coração a visitação pública. 

 

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

 

• Daniel Fiúza - Escritor, Poeta e Cordelista Brasileiro 
 

Fazer poesia é despertar sonhos, relembrar sentimentos, causar emoção. 

 

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

 

• Daniel Rosa - Poeta Brasileiro 
 

A poesia é um berço que embala a nossa alma infantil que permanece dentro 

desse corpo adulto.  

 

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

 

• Delasnieve Daspet- Poeta e Escritora Brasileira 
 

A poesia é a forma suave, curta, amarga, feroz e amante de se aceitar o mundo 

como ele é. 

 

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

 

• Delmar Maia Gonçalves - Escritor Moçambicano 
 

A Poesia é a expressão sublime do real e do surreal. 

 

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

 

• Delmar Maia Gonçalves - Escritor Moçambicano 
 

A Poesia é encantamento e vida contra o status quo. 

 

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

 

• Delmar Maia Gonçalves - Escritor Moçambicano 
 

A Poesia é libertar os pássaros que habitam dentro de mim. 

 

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

 

• Denise Severgnini - Professora brasileira 
 

Para mim, poesia é a arte onde o poeta fala de amor em verso.  
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------------------------------------------------------------------------ 

 

• Dhiogo José Caetano - Poeta Brasileiro 
 

A poesia é tudo em meio ao nada. Poesia sou eu, você, nós, eles, elas, tu, vós, 

todos... o poeta faz poesia e a poesia poetiza a história de um poeta. A poesia 

profetiza conta e descreve a emoção, o amor, a plenitude do delírio ou da razão, 

a qual se fecunda em meio à poematização de uma existência. 

 

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

 

• Dirceu Thomaz Rabelo – Poeta Brasileiro 
 

A poesia, para mim é o melhor que um “garimpoético” encontrou na bateia de 

seu espírito, lapidou e incrustou em algum lugar; ela vai tocar de alguma forma, o 

coração de alguém.   

 

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

 

• Edson L. Nascimento - Poeta e Consultor de Vendas 
 

A poesia é a arte de traduzir em letras, palavras e frases o sentimento do 

coração, deixando a emoção ser mais que a razão de viver e sonhar. 

 

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

 

• Eliane Queiroz Auer - Poetisa Brasileira 
 

A poesia é o grito preso na garganta, é o amor dorido expressado através das 

letras.  

 

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

 

• Elvira Camarinha - Poetisa Portuguesa 
 

Poesia é a ferida a purgar-se da dor... clamando pela primavera e todo o seu tom 

de harmoniosa felicidade. Grito surdo e sonoro de mudança porque nela se 

fundem os oximoros da existência. 

 

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

 

• Emmanoel Iohanan - Poeta popular potiguar ( Brasileiro) 
 

A poesia é o meu mundo. A minha vida! Eu que sou poeta e que canto o amor! 

 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Emmanuel Almeida- Poeta Brasileiro 
 

A Poesia é o encanto lírico do ser recebidos da alma com todo sentimentalismo 

que possa haver. 

 

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

 

• Fabiana Fraga da Rosa - Escritora brasileira 
 

Poesia é a forma das mãos escreverem o vazio, a saudade, a emoção que só o 

poeta pode contar, e através da melodia da poesia, ele consegue passar o suave 

verso do seu coração.  

 

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

 

• Fernando Tanajura Menezes - Poeta Brasileiro residindo em USA 
 

A poesia é uma dádiva que brota da alma, não precisa de escola nem de 

diploma.  

 

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

 

• Fernando Tanajura Menezes - Poeta Brasileiro residindo em USA 
 

Enquanto a saudade sangra, versos jorram para umedecer a fonte da poesia. 

 

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

 

• Fernando Tanajura Menezes - Poeta Brasileiro residindo em USA 
 

Finjo em mim alguns versos - quero dar à poesia o sentido do destino. 

 

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

 

• Fernando Tanajura Menezes - Poeta Brasileiro residindo em USA 
 

Poeta, escuta com a alma que tudo entenderás. 

 

 

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

 

• Fernando Tanajura Menezes - Poeta Brasileiro residindo em USA 
 

Quando a poesia acalma nem precisamos de estrelas - a lua basta! 

 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Fernando Tanajura Menezes - Poeta Brasileiro residindo em USA 
 

Quando o poeta se cala, ele está trabalhando intensamente, se preparando para 

o vendaval de versos que virão certamente. 

 

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

 

• Filipe de Fiúza - Poeta Português 
 

A poesia é a minha religião. 

 

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

 

• Filipe Marinheiro- Poeta Português 
 

A poesia é um jogo de estados de espírito… aliás, eu não sei o que é a poesia, 

não sei defini-la. O acto de escrever poesia é simplesmente um jogo de estados 

de espírito reflectidos num espelho metido para dentro e para fora. A palavra e a 

linguagem são meros instrumentos. Dialogando diariamente com ela, espero 

continuar sem saber o que é a poesia e muito menos o que é ser-se poeta! Se 

pela força da vida algum dia souber defini-los, estarei louco ou morto.  

 

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

 

• Frances de Azevedo - Poetisa Brasileira 
 

A poesia é a ave maior a pairar no mundo da escrita. 

 

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

 

• Francineide Borges Leal E silva - Artesã e Esteticista Brasileira 
 

A cada poesia que escrevo o teu rosto vejo, os teus olhos na janela a me 

procurar, tuas mãos tentando me afagar, poesia se vista de Amor e entrelaça em 

tuas mãos para me buscar. 

 

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

 

• Francisco Ferreira, um brasileiro Poeta del Mundo 
 

Poesias são gotas. De lágrimas para quem as lê. Porém, para quem as escrevem, 

as gotas são de estrelas, suor e sangue.  

 

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

  

• Francisco José Raposo Ferreira - Poeta português 
 

Poesia, não é, mas deveria ser o guião de todas as leis. 
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------------------------------------------------------------------------ 

 

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

Poesia é a mistura da economia das palavras com a riqueza das ideias.  

 

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

 

• Gilnei Neves Nepomuceno - Poeta brasileiro, membro da Academia 

Quixadaense de Letras - AQL 
 

A poesia é a imagem da razão escrita com as tintas do coração. 

 

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

 

• Gustavo Dourado - Poeta brasileiro 
 

Poesia é a língua.gen do Uni.Verso... 

 

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

 

• Gustavo Felicíssimo - Poeta brasileiro 
 

Porque o poema é uma conquista/ e o poeta o desbravador/ da imensidão que 

não se avista.  

 

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

 

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

Inglês e literatura inglesa) 
 

Poesia é a dureza do chão amaciada pelas escavadeiras do poeta.  

 

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

 

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

Inglês e literatura inglesa) 
 

Quando a dor do secreto do mundo consegue palavras para descrever com 

beleza...isso é poesia.  

 

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

 

• Hernany Tafuri - Poeta e sonhador Brasileiro 
 

Poesia = sonho!  

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Humberto Soares Santa - Poeta português 
 

POESIA é a tela pintada pela paleta colorida das palavras dos poetas.  

 

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

 

• Ilda Maria Costa Brasil – Poetisa Brasileira 
 

A poesia é um caminho iluminado verdejante; real e imaginário entrelaçados.  

 

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

 

• Indian Wolf Espadanal - Poeta Português 
 

A poesia é a COR da VIDA, o CONTRASTE. O QUENTE e o FRIO, o DESEJO e a 

diferença. O UNIVERSO e a RUPTURA. O GRITO do SUFOCO. Uma PINTURA de 

BASQUIAT. Um ORGASMO PROLONGADO. A CHUVA no MEU ROSTO. As DIABRURAS 

do REBELDE MOZART. O CORPO da MULHER. O ODOR do JASMIM. O ABRAÇO de 

MINHA MÃE. A DOR da PARTIDA. A SAUDADE de MIM.  

 

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

 

• Indian Wolf Espadanal - Poeta Português 
 

A poesia é a SOMA - SUBTRAÍDA, nas cores dos reflexos da memória, traduzidos 

em fórmulas que perdurarão algures nos mundos do consciente. 

 

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

 

• Ismênia Nunes - Poetisa Brasileira 
 

Poesia nem sempre se encontra em livros, nem sempre você conhece o autor, 

poesia é aquilo que se escreve vindo do coração com justo amor.  

 

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

  

• Iva da Silva - Professora, poetisa e pesquisadora brasileira 
 

Poesia é vida. 

 

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

  

• Ivone Boechat- Poetisa Brasileira 
 

A poesia é a traição do segredo revelado. 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Ivone Boechat- Poetisa Brasileira 
 

TRAIÇÃO 

Hoje, 

que as  memórias se esvaem,  

e os amigos fogem de mim, 

só tenho minhas poesias 

como amigas 

confidentes, 

mesmo assim, 

impertinentes. 

 

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

 

• Ivonita Di Concílio - Poetisa, Escritora e Cantora Brasileira 
 

A Poesia pode ser a lágrima que corre pelo rosto e se perde no sorriso 

enternecido. 

 

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

 

• Ivonita Di Concílio - Poetisa, Escritora e Cantora Brasileira 
 

Poesia é o transbordamento da alma... 

 

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

 

• Jania Souza, Poeta, Escritora, Artista Plástica Brasileira 
 

Poesia é a alma, o espírito do universo que fala a sensibilidade do poeta e 

apreendida, revela as particularidades da vida em seu dia a dia.  

 

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

 

• Jefferson Pires - Escritor Brasileiro 
 

Ser poeta é voltar a ser criança e brincar com as palavras. 

 

 

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

 

• Jesusa Perez Estevez - Poetisa Brasileira 
 

Poesia é a arte de devagar com o pensamento e flutuar nas sensações. 

 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• João Moura - Poeta Português 
 

A poesia és tu e eu e tudo aquilo que nós que fazemos, o rasto que deixamos e o 

que alimenta a nossa pobre alma em sofrimento. 

 

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

 

• João Sevivas- Poeta Português 
 

A poesia é a própria vida. 

 

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

 

• Jorge Fernando dos Santos - Escritor e compositor brasileiro 
 

Para mim, poesia é o gênero literário mais difícil de todos. Além de técnica, ela 

depende, sobretudo, de inspiração. E inspiração é para poucos mortais. Eu diria 

que não é o poeta que escolhe a poesia, mas a poesia que o escolhe, mesmo 

contra sua vontade.  

 

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

 

• Jorge Santos (Namastibet) - Poeta Português 
 

Poesia - doar o eu.  

 

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

 

• José-Augusto de Carvalho - Poeta Português 
 

A Poesia é a sublimação do verbo. 

 

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

 

• José Feldman - Escritor Paranaense / Brasileiro 
 

A poesia é um cântaro de água fresca que alivia a nossa sede em todos os 

momentos que nos sentimos sedentos. É uma chuva de versos a refrescar nossos 

corpos suados de preocupações, de angústias, de solidão. A poesia é o bálsamo 

que nos traz a paz tão sonhada. 

 

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

  

• José Frederico Alves Silva -  Paisagista  Brasileiro 
 

Poesia é a arte de escrever em versos prosa e poema, levado pela inspiração ou 

concentração. É um dom de Deus. 
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------------------------------------------------------------------------ 

 

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

A poesia é a ausência de nós mesmos. É tudo aquilo que não faz sentido, nem se 

explica. 

 

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

  

• José Luiz Teixeira do Amaral - Poeta e Escritor Brasileiro 
 

A poesia é a linguagem dos anjos. 

 

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

   

• José Roberto Abib - Poeta brasileiro 
   

A poesia é a metade plena de uma mesma arte, que torna amena a outra parte 

que existe em mim. É meu ego sem sufoco, vocativos apelos ou insensatos rogos, 

pois nela se mira minha face em busca da expressão de ser feliz. Na verdade, a 

poesia sendo eterna, é mais meiga e fraterna que a transitiva alma do poeta que 

a ama e a reproduz no seu próprio tempo de sempre.  

 

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

• José Roberto Abib - Poeta brasileiro 
   

Ah, a poesia, esta constante e afável riqueza que tantas e tantas vezes me 

libertou, 

Jamais falhando quando nela buscamos razões para crescermos o quanto nos 

bastar! 

 

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

• José Roberto Abib - Poeta brasileiro 
   

Faz-se a poesia irmã dos verbos, fácil de entender, como faríamos para expressar 

sentimentos, 

Acaso tal incidência não movesse íntimos ideais ainda e sempre, prestes a se 

completar ao rico 

Sabor dos verbos com que caminhamos nos perenes antiplanos do próprio 

amor... 

 

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

• José Roberto Abib - Poeta brasileiro 
   

Quanto à poesia, que me venha sempre ao encontro, abro-lhe sem nenhuma 

hesitação, As portas de meu ser, que se faça em mim, que ao mundo se dê, 

mergulharemos conjuntamente Numa só dimensão! 
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------------------------------------------------------------------------ 

 

• Jozé Sabugo- Poeta Português 
 

A poesia é um desabafo do ego sempre que o autor está na procura do seu 

caminho.  

 

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

 

• Kogen Gouveia - Poeta Brasileiro 
 

Tentar definir Poesia é um pouco perigoso. Perigoso porque ela se comporta 

como uma Arca, armadilha enfeitiçada que assalta um sujeito desavisado, sem 

pedir-lhe permissão, transformando-o, nesse momento nupcial e único, em 

doravante “poeta”, ferido e abençoado na ventura vã de converter tudo em 

“palavras”... Que já se foram. Na verdade, o escrito é uma tentativa fútil do poeta, 

construtor de ventos num labirinto - em fuga e delírio - duma Dimensão que não 

cabe em verbos.  

 

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

  

• Lairton Trovão de Andrade - Poeta Brasileiro 
 

A Poesia é a expressão artística e literária do sentimento. 

 

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

 

• 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. 

 

Zanza por entre pedras, pisa em dores esquecidas, busca e espanta amores, 

fragmenta-se em ruínas, se faz sol noites afora e persegue sua sina: Poesia. 

 

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

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

mundo 
 

A poesia é todo o Universo, a Natureza e tudo o que pode alcançar o nosso olhar. 

 

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

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

mundo 
 

A poesia existe em tudo e em toda a parte: no sorriso de uma criança, no sussurar 

do vento, no balbuciar da Aurora, num pôr do sol, na imensidão do mar, nas 

ondas, no infinito... 
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------------------------------------------------------------------------ 

 

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

mundo 
 

Um poema é em si mesmo um Romance. Resumido em muito menos palavras. 

 

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

 

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

da natureza, Brasileiro 
 

A poesia é uma das muitas linguagens do Amor. 

 

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

  

• Lenir Moura - Poetisa Brasileira 
 

A poesia é o caminho para o encontro comigo mesma. 

 

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

 

• Leonardo Praciano - Poeta Brasileiro 
  

A poesia é sangue amarelado vazando da alma, também a saliva avermelhada 

inflamando o discurso após o murro e, por que não, o sêmen expelido no nu 

palavrão por um enxame de zangões.  

 

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

 

• Lilian Farias - Poetisa e Escritora 
 

A poesia é tudo o que é belo.  

 

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

 

• Lisiê Silva - Poetisa Brasileira 
 

Ler poesias é viajar em um barco, 

que navega por águas calmas. 

Ler poesia é decifrar sentimentos, é abrir a mente para um mundo imaginário.  

Onde os sonhos são os mais sublimes, os mais reais, e irreais também. 

Tudo é magia! 

Ler poesias é abrir o próprio coração, para ser inundado de emoções. 

Para apagar as mágoas...  

e deixar renascer a esperança. 

 

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

Que não seja, o poeta, um triste.  

Para não fazer do poema, um sofredor. 

Que não seja, o poema, um contentamento. 

Para não fazer do poeta, um iludido, sonhador. 

Que o poeta e o poema inspirem-se 

no mesmo verso, na mesma sintonia, 

por deixar pra vida, tanto amor. 

 

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

 

• Lucêmio Lopes - Escritor brasileiro 
 

Os poemas de amor são eternos, os amores não 

 

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

 

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

brasileira  
 

Poesia é sopro sensível da alma que lê o Cósmico.  

 

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

 

• Ludiro Luciano Dias Rosa - Poeta Brasileiro 
 

A poesia é o encanto supremo do encantador. 

 

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

• Ludmilla Campbel (Médica Residente, Fazendo Especialização Em Cirurgia 

Plástica - BR) 
 

Poesia é estado de sublimação. Em doses diárias, é remédio de uso permanente. 

 

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

• Ludmilla Campbel (Médica Residente, Fazendo Especialização Em Cirurgia 

Plástica - BR) 
 

Poesia é o doce refúgio do imaginário.  

 

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

• Ludmilla Campbel (Médica Residente, Fazendo Especialização Em Cirurgia 

Plástica - BR) 
 

Por serem experiências do eu-lírico e não dele, o poeta não castra a imaginação 

e nem tem inibição.  
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------------------------------------------------------------------------ 

 

• Luiza Porto Schartner- Poetisa Brasileira 
 

A poesia é a insônia em versos. 

 

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

 

• Luz Sampaio - Escritora e poetisa brasileira 
 

Poesia, um dom recebido de Deus para com poucas palavras exprimir 

sentimentos e emoções... Palavras borbulhando em ebulição que não se pode 

conter dentro de si.  

 

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

 

• Marcelo Allgayer Canto - Poeta brasileiro 
 

Poesia é arte e expressão de sentimentos escrita com beleza estética e enlevo.  

 

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

 

• Marcelo de Oliveira Souza – Poeta Brasileiro  
 

A Poesia é um animalzinho que precisa sair para respirar!.  

 

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

 

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

A poesia é o próprio nada, e como nada seu cosmo é o infinito. 

 

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

 

• Márcia Sbardelotto - Designer e Poetisa Brasileira 
 

A poesia é a forma de literatura mais sutil, humana. O poeta não apenas vive, 

mas "sente a vida" de uma forma especial. 

 

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

 

• Marcial Salaverry  - Poeta e Escritor Brasileiro 
 

A poesia representa a própria alma do poeta... Quando a alma poeta, os dedos 

do poeta apenas dizem o que ela diz...  

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Marcial Salaverry  - Poeta e Escritor Brasileiro 
 

Por vezes a mente divaga... 

E sai somente algo que  só mente demente poetalmemente  produz, por ser uma 

poetal mente... 

 

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

 

• Marco di Silvanni  - poeta brasileiro 
 

A poesia é o rio de águas calmas que mata a sede de enlevo, desperta o 

sonhador e conduz o leitor aos portos do caminho da vida. 

 

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

 

• Mardilê Friedrich Fabre - Professora e Escritora Brasileira  
 

Poesia é a arte de comunicar criativamente emoções, sentimentos e estados de 

alma. 

 

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

 

• Mardilê Friedrich Fabre - Professora e Escritora Brasileira  
 

Poesia - transmissão de sentimentos, sensações, impressões, usando palavras de 

modo criativo e inusitado. 

 

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

 

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

 

A poesia é algo que incomoda, satisfaz, sem tirar nada só acrescentando. 

 

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

 

• Maria do Socorro Cardoso Xavier – Poetisa e Escritora Brasileira  
 

Poesia é busca de metafísica; é o homem no caminho da essência. 

  

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

 

• Maria Dulce da Silva Augusto de Pinho- Poetisa Portuguesa 
 

A poesia é o fantástico mundo da metáfora. Passa pela arte mais profunda do 

Autor definir o seu estado de espírito, utilizando a linguagem como uma 

mensagem. Essa mensagem pode definir um acontecimento real, ou até mesmo, 

jogar com a imaginação.  
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------------------------------------------------------------------------ 

 

• Maria Glessa Ramalho Bezerra Braga - Poetisa e escritora brasileira 
 

Poesia: É o coração que fala, da pena para o papel, na mais alta expressão de 

sensibilidade. 

 

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

 

• Maria Inês Simões - Escritora e poetisa brasileira 
 

Hoje, quero viver autora. Amanhã, dormir poeta e quem sabe re.despertar Poesia.  

 

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

 

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

A boa poesia pode gerar diferentes interpretações, mas nem todas válidas. 

 

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

 

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

A poesia invade nossa vida sob a forma de criança, um bicho, uma flor, de 

beleza, enfim. Se formos capazes de reconhecer poesia nos pequenos e breves 

encontros com as coisas, estamos salvos do tédio ou do desespero. 

 

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

 

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

Dos gêneros literários, a poesia, seja em verso ou prosa, é o mais subjetivo. 

 

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

 

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

Na poesia, a voz lírica exprime seu sentimento amoroso, dando musicalidade e 

ritmo, mostrando a sua intensidade. 

 

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

 

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

Na poesia lírica um sujeito que chamamos de eu-lírico ou voz lírica exprime suas 

emoções, através do poeta. 

 

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

O poeta é pai dos eus-líricos, que choram, sofrem e moram dentro dele. 

 

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

 

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

Poesia deve ter um pouco de absurdo, pois a vida já está cheia de coisas 

concretas. 

 

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

 

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

Poesia é a expressão dos sentimentos e emoções do poeta.  

 

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

 

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

Poesia para ser boa tem que ter utopia como ingrediente. 

 

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

 

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

Quando dois seres se amam e se encontram, a vida vira eterna poesia. 

 

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

 

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

Só a poesia tem o dom de falar do desabrochar da rosa e das pétalas levadas 

pelos ventos outonais. 

 

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

 

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

Um verso e outro verso pluralizam-se com imagens, metáforas e boa dose de 

sentimento: surge a poesia. 

 

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

• Marilda Conceição - Poetisa e escritora Brasileira 
 

Poesia é a doce e terna magia, reflexo de sentimentos que com toda emoção, 

brota do fundo do coração. 
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------------------------------------------------------------------------ 

 

• Marina Bernal. Escritora e professora de inglês - Brasileira  
 

Poesia é o eco do silêncio que vibra em nós. Quando buscamos tudo e não 

encontramos nada, somente silêncio, então surge à poesia para dizer que aquilo 

tudo completa o que possuímos. A poesia não se pensa, vem do mesmo silêncio 

inspirador. Inspirar é respirar vida e vida é poesia. 
 

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

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

Literatura do Ensino Médio 
 

Poesia é a capacidade que o poeta tem de pincelar com cores a sua 

sensibilidade. 
 

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

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

Literatura do Ensino Médio 
 

Poesia é o poder de o poeta derramar lindezas ao nosso coração.  
 

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

• Mário Feijó - Artista plástico e poeta brasileiro 
  

Poesia é a forma mais doce, delicada e pacífica de se transmitir o que se sente. 

Eu entendo a poesia hoje não só como expressão escrita, mas como forma de 

viver. Através dos gestos e das palavras de um poeta, podemos modificar 

atitudes e maneiras de se observar a vida e de se viver. 

 

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

 

• Mario Rezende - Escritor e Poeta Brasileiro 
  

Poesia é a fala do Poeta.   

 

 

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

 

• Mira Miralina – Poetisa e Escritora Brasileira 
 

POETA SEM POEMAS.- 

Não sou poeta, tenho apenas poeticidade que não sei colocar no papel. 

 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Mira Miralina – Poetisa e Escritora Brasileira 
 

POEMAS 

Poemas são suspiros que escapam da alma do poeta e se materializam em  

palavras. 

 

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

 

• Mônica Ferreira Camargo - Bacharel em Psicologia 
 

Poesia é a magia das palavras pelas mãos do poeta. 

 

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

 

• Nancilia Pereira - Poetisa Brasileira 
 

De poeta e louco todos nós temos um pouco, só que em mim a loucura é 

acentuada e a poesia marca registrada.  

 

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

  

• Nancilia Pereira - Poetisa Brasileira 
 

Minha poesia sou eu nua, vestida de emoções!  

 

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

 

• Nancilia Pereira - Poetisa Brasileira 
 

Minhas poesias vêm do coração. Não posso tocá-las, mas posso senti-las.  

 

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

 

• Nancilia Pereira - Poetisa Brasileira 
 

Morro em agonia por não poder dar-te nada mais que...poesia.  

 

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

 

• Nancilia Pereira - Poetisa Brasileira 
 

Não faça da poesia o seu mundo, mas descubra a poesia dentro do mundo. 
 

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

• Nancilia Pereira - Poetisa Brasileira 
 

O poeta tem o olhar sonhador que cativa, mesmo quando da dor tem a alma 

nativa. 
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------------------------------------------------------------------------ 

  

• Nancilia Pereira - Poetisa Brasileira 
 

Ontem minha palavra era poesia. Hoje é só... fantasia.  

 

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

 

• Nealdo Zaidan - Trovador Brasileiro 
 

Poesia é simplesmente o ditame da alma. 

 

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

 

• Nídia Vargas Potsch - Poetisa e Escritora Brasileira. 
 

POESIA - Eleva a imaginação à beira do precipício de uma alucinação de 

regozijo, admiração e beleza. 

 

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

  

• Nilda Dias Tavares - Escritora e poetisa brasileira 
 

A Poesia é uma ilha encantada, onde sobrevivo ao naufrágio! É um Oásis onde 

me refugio! É a explosão da minha Alma! 

 

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

  

• Nilda Dias Tavares - Escritora e poetisa brasileira 
 

Quando eu tinha nove anos, ganhei de presente da minha irmã, um livro de 

poesias. Apaixonei-me à primeira vista! Hoje, a poesia é parte de mim! Eu vivo e 

respiro através da Poesia! 

 

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

  

• Nilva Ferraro - Poeta e Escritora Brasileira 
 

POESIAS - têm tudo a ver com os sentimentos de quem escreve. 

 

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

 

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

A poesia é a essência de uma vida literária. 

 

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

A poesia não precisa de escola, as palavras chegam e rapidamente se 

transformam em versos e prosas. 

 

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

 

• Rayma Lima - Poetisa Brasileira 
 

A poesia sempre brota nos corações de quem ama, na simplicidade e no amor 

ao próximo. 

 

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

 

• Rayma Lima - Poetisa Brasileira 
 

Existe na poesia um encanto sem par, uma certa expectativa em conseguir 

através das palavras, atingir a sensibilidade de quem lê. 

 

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

 

• Rayma Lima - Poetisa Brasileira 
 

Existe na poesia um magnetismos infinito, que penetra em nosso coração, eleva 

nossa alma e nos transporta para lugares onde a natureza reúne sua beleza. 

 

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

 

• Rayma Lima - Poetisa Brasileira 
 

Poesia é o alimento do ego, é encantamento dos sonhos e ilusões. 

 

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

 

• Rayma Lima - Poetisa Brasileira 
 

Poesia vem da inspiração, mas às vezes o poeta risca, rabisca, e a inspiração 

não vem, novamente concentra, risca, rabisca, e uma pequena luz ilumina seu 

ser. Então a poesia está brotando em seu coração. 

 

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

 

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

contista e tradutor Italiano/Português 
 

A essência da poesia é o sonho. Portanto, sonhar, é como viver. E viver é preciso!  

 

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

contista e tradutor Italiano/Português 
 

Poesia: A linguagem literária que soa como música e toca-nos a alma! 

 

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

 

• Roberto Ferrari – Poeta e Escritor Brasileiro 
 

A poesia é a minha vida, sem ela não conseguiria respirar. 

 

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

  

• Roque Lande Rocha - Escritor e poeta brasileiro 
 

Poesia: Expressão máxima dos sentimentos mais íntimos, peculiares e/ou 

estranhos de um ser poeta.  

 

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

 

• Rosimeire Leal da Motta Piredda - Poetisa e escritora Brasileira  
 

A poesia é algo que tem a ver com a emoção, com sentimentos... se ao ser lida, 

não transmite algo de especial, então, acredite, não era verdadeiramente 

poesia. 

 

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

 

• Rosimeire Leal da Motta Piredda - Poetisa e escritora Brasileira  
 

A poesia é nosso anfitrião e estende um tapete vermelho de boas vindas para 

você, que te conduz a sensibilidade e a criatividade das palavras que parecem 

magicas e revelam o que há no interior de todo poeta. 

 

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

 

• Rosimeire Leal da Motta Piredda - Poetisa e escritora Brasileira  
 

A poesia vem do nosso intimo e nos faz dizer coisas que não sabíamos que estava 

em nosso coração. 

 

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

  

• Rosimeire Leal da Motta Piredda - Poetisa e escritora Brasileira  
 

A vida inteira é uma poesia. Há poesia no sorriso, nas lagrimas, na seriedade, na 

alegria e na morte. Viver às vezes, é uma poesia triste. 
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------------------------------------------------------------------------ 

  

• Rosimeire Leal da Motta Piredda - Poetisa e escritora Brasileira  
 

Alguns textos são apenas palavras bonitas, mas falta POESIA. No meu sentir, 

quando lemos algo que, toca o nosso coração, é porque a POESIA está presente 

em cada linha, tocando em nossa sensibilidade. 

 

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

 

• Rosimeire Leal da Motta Piredda - Poetisa e escritora Brasileira  
 

Como Você lê uma poesia? Ao começar a deslizar os olhos no texto, concentre-

se com o coração, sinta o que ele está dizendo, o que está sentindo, se o seu 

coração permanecer frio, sem nada para dizer, então o que você está lendo, não 

é poesia. A poesia tem a ver com a sensibilidade, que entra em contato com 

nossa alma e nos deixa encantados com a sua mensagem. 

 

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

 

• Rosimeire Leal da Motta Piredda - Poetisa e escritora Brasileira  
 

De tanto ler poesias adquiri a habilidade de captar a sensibilidade que há nos 

textos. O que ocorre é que as pessoas escrevem com a cabeça, com a mente e 

não com o coração (por isso a poesia se torna apenas palavras bonitas). Ao 

começar a desenvolver um texto deixe o SEU CORAÇÃO falar, e verá que seus 

escritos terão maior sensibilidade, poesia pura. Não escreva apenas por escrever, 

respire fundo e concentre-se   no   tema   principal,   sinta   o   que   você   está 

escrevendo, torne real cada linha, ponha o seu coração ali e a beleza do seu 

interior virá à tona. Senão você estará desenvolvendo apenas um texto com 

palavras bonitas, porém nada poético. O texto torna-se poético quando ao ser 

lido, ele mexe com as emoções do leitor. Não é difícil, é questão de pratica. E 

SEMPRE É BOM OBSERVAR QUE ALGUMAS PALAVRAS NÃO SÃO POÉTICAS. 

 

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

 

• Rosimeire Leal da Motta Piredda - Poetisa e escritora Brasileira  
 

Eu sinto a poesia como se fosse um pedaço da alma, um ser vivo que transmite 

um sentimento. Ler uma poesia é como abrir um frasco de perfume e aspirar seu 

aroma... A fragrância é totalmente absorvida por nosso íntimo. Penso que a 

realização do poeta se faz na alma, pois ele já nasce com este dom, ou seja, não 

há como participar de um curso para se tornar um profissional da poesia... Ele 

poderá se inscrever num curso para aperfeiçoar a escrita com base na gramática 

e somente isto. Ser poeta é um dom que a pessoa tem, que a torna capaz de 

transformar letras em sentimento.  

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Rosimeire Leal da Motta Piredda - Poetisa e escritora Brasileira  
 

Fotos antigas são poéticas. Poesia dos tempos idos, das lembranças guardadas 

no coração. É como vislumbrar imagens numa neblina que se movem, mas a 

brisa faz desaparecer aos poucos e percebe-se que o passado ficou congelado 

no tempo, no coração de quem viveu nesta época. Como num retrovisor cujo 

carro segue em frente e o espelho vai mostrando o que ficou para trás até sumir 

de vista, deixando rastros do cenário poético. 

 

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

 

• Rosimeire Leal da Motta Piredda - Poetisa e escritora Brasileira  
 

Gosto de ler poesias e às vezes, folheio um site como se fosse um livro.  

 

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

 

• Rosimeire Leal da Motta Piredda - Poetisa e escritora Brasileira  

 

Não aprecio todas as poesias, porque nem todas são de fato poesia, pois falta um 

toque de sentimento. Aquele toque especial nas palavras que entra em contato 

com nossa alma. Poesia é encontrar dentro da mente as tintas perfeitas para 

pintar o quadro numa tela em branco, fazendo com que quem lê imagine e sinta 

o que o poeta idealizou...  

 

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

 

• Rosimeire Leal da Motta Piredda - Poetisa e escritora Brasileira  
 

Não sou critica literária, o que ocorre é que houve um tempo que eu lia muitas 

poesias e assim consegui absorver a essência da poesia. Não se escreve poesia 

da mesma maneira que se fala. O que torna poético são as palavras usadas.  

 

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

 

• Rosimeire Leal da Motta Piredda - Poetisa e escritora Brasileira  
 

No fundo somos todos poetas, mas falta a sensibilidade para desenvolvê-la e 

trazer à tona a poesia que há em nós. Você que também tem este dom, pratique 

sem cessar, senão ele adormece. 

 

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

 

• Rosimeire Leal da Motta - Poetisa e escritora Brasileira  
 

O escultor, o pintor, o criador de joias, também são poetas. O seu Eu poético é 

expresso através do designer que trabalhados criativamente falam mais do que 

palavras. Os olhos interagem com as peças que traduzem poesias nos corações 

de quem as aprecia. 
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----------------------------------------------------------------------- 

 

• Rosimeire Leal da Motta Piredda - Poetisa e escritora Brasileira  
 

O que seria de nós se não existisse a poesia? Como expressaríamos o que está 

em nossa alma? Só a poesia consegue dizer com clareza o que em simples 

palavras cotidianas não seria possível. 

 

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

 

• Rosimeire Leal da Motta Piredda - Poetisa e escritora Brasileira  
 

O violino é uma poesia musical. Um som profundamente poético, que fala dentro 

da alma e faz nossos olhos brilhar de emoção. 

 

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

 

• Rosimeire Leal da Motta Piredda - Poetisa e escritora Brasileira  
 

Para ser sincera, são poucas as poesias que aprecio, porque nem todas são de 

fato poesia, pois falta um toque de sentimento. Algo especial nas palavras que 

entra em contato com nossa alma. Poesia é encontrar dentro da mente, as tintas 

perfeitas para pintar o quadro numa tela em branco, fazendo com que quem lê, 

imagine e sinta o que o poeta idealizou...    

 

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

 

• Rosimeire Leal da Motta Piredda - Poetisa e escritora Brasileira  
 

Poesia são palavras magicas que nos faz sonhar, flutuar no ar, suspirar... 

 

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

 

• Rosimeire Leal da Motta Piredda - Poetisa e escritora Brasileira  
 

Pois estou aqui, para celebrar contigo a poesia... Tim-Tim... um brinde a esta 

expressão que todos têm em seu interior, mas poucos conseguem expressa-la. 

 

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

 

• Rosimeire Leal da Motta Piredda - Poetisa e escritora Brasileira  
 

Quando um poeta morre, revive eternamente através das suas poesias. Toda vez 

que lemos um de seus textos o trazemos a vida. Seus pensamentos e ideias vivem 

para sempre e assim ele se torna imortal... 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Rosimeire Leal da Motta Piredda - Poetisa e escritora Brasileira  
 

São poucas as pessoas que sabem escrever poesia sensual. Este tipo de poesia 

deve apenas insinuar, dar a entender, fazer o leitor sentir as intenções das 

palavras, mas não dizer claramente. É justamente aí que está a poesia: O leitor 

compreende o lado poético e aplaude. Mas, se for escrita de outra maneira, 

deixa de ser poesia, para se tornar pornografia. 

 

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

 

• Rosimeire Leal da Motta Piredda - Poetisa e escritora Brasileira  
 

Ser poeta é traduzir em palavras os sentimentos profundos ... num momento que 

tudo parece difícil de compreender, as mãos e a caneta, juntas, revelam o 

enigma. Isso é poesia: não ter nada para dizer e perceber que o que escreveu 

veio do fundo da alma.  

 

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

 

• Rosimeire Leal da Motta Piredda - Poetisa e escritora Brasileira  
 

Sinto um carinho especial por todos os meus amigos escritores e poetas. Sem nós, 

(escritores e poetas ) a vida perderia aquele toque mágico. A magia da literatura 

é exatamente esta: despertar no coração de quem lê, um sentimento que só a 

alma entende... Poesia é isto: O despertar da Aurora e também O cair da Tarde... 

 

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

 

• Rubens Jardim - Poeta brasileiro 
 

Concordo com a Dora Ferreira da Silva: poesia não é literatura. Na literatura pode 

haver algum distanciamento. Na poesia não. O poema acontece com você 

dentro dele. 

 

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

 

• Ruth A. Sousa - Morena Brasileira 
 

Nunca me peça para esquecê-la,  ela faz parte da minha existência, são flores 

no jardim da  minha vida, dos meus sentimentos, e com ela sou transportada  

para uma realidade especial onde pássaros voam e cantam. 

 

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

 

• Ruth A. Sousa - Morena Brasileira 
 

Poesia,  ela nos cobre de ilusões e verdade,  traz sensibilidade para mostrar nossa 

luz interior onde aurora de nossa vida seja cada dia um dia perfeito. 
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------------------------------------------------------------------------ 

 

• Ruth A. Sousa - Morena Brasileira 
 

Poesia para mim é a escrita em versos, que nos desperta sentimentos do belo, e 

isto eleva nossa alma e nos faz sonhar de olhos abertos. 

 

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

 

• Ruy Espinheira Filho - Poeta Brasileiro 
 

A poesia é o ponto mais alto da literatura, a grande prosa é sempre poética. 

 

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

 

• Sednan Moura - Poeta Luso-Brasileiro 
 

A poesia, às vezes, vai tão fundo que para entender precisamos ter asas para 

voar sobre abismos ou até mesmo mergulhar neles! 

 

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

 

• Sednan Moura - Poeta Luso-Brasileiro 
 

A poesia é como um quadro de arte moderna, para entendê-la é preciso 

conhecer a alma do poeta! 

 

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

 

• Sednan Moura - Poeta Luso-Brasileiro 
 

A poesia é o falar do coração ou da razão e que às vezes é um abismo sem fim.  

 

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

 

• Sednan Moura - Poeta Luso-Brasileiro 
 

A poesia fala sem boca, fere sem espada, te põe sobre pedestal ou te lança num 

abismo sem fim! 

 

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

 

• Sednan Moura - Poeta Luso-Brasileiro 
 

A poesia pode ser doce ou azeda conforme o estado de espírito do poeta! 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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• Sednan Moura - Poeta Luso-Brasileiro 
 

A poesia posta em vaso de cristal se vê claramente, mas como perscrutar a alma 

do poeta que a escreveu? 

 

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

  

• Sednan Moura - Poeta Luso-Brasileiro 
 

A poesia que vem a calhar 

é a dita pelo marulho do mar 

que faz a nuvem chorar, 

o vento silvando cantar 

e a passarada ouvindo calar. 

 

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

• Sednan Moura - Poeta Luso-Brasileiro 
 

A poesia quando fala de política tem cheiro característico e exala o perfume de 

um ramalhete de adrem!  

 

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

• Sednan Moura - Poeta Luso-Brasileiro 
   

A poesia te faz viajar conforme teu entender e não segundo o que o poeta quis 

dizer, pois quem pode entrar na sua alma? 

 

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

• Sednan Moura - Poeta Luso-Brasileiro 
 

A poesia tem a vitamina das palavras para fazer o poeta caminhar nos versos! 

 

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

• Sergio Marques Velloso - Poeta Brasileiro 
 

A poesia é um eletrocardiograma. 

 

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

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

Coordenador de Pesquisas da FAPESP-USP (Culturas Juvenis) 
 

Há poesia em tudo, na alma de uma mãe, no sorriso avelã de uma criança, num 

gol de Garrincha, num filme de Mazzaropi ou de Carlitos, num pôr de sol cor de 

rosa chá, numa aurora cor de gabirova ou pitanga, e, claro, precisa e deve haver 

no poema. Para mim, o poema enquanto poesia é a respiração da alma.  
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------------------------------------------------------------------------ 
 

• Silvia Trevisani - Poetisa e Escritora  
 

Poesias: É ter o mundo ao alcance da nossa imaginação. Através da poesia, 

podemos tudo. Somos rei e rainha, andarilhos, homem e mulher, criança, beijo e 

até uma viagem sem volta...  
 

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

• Simone Pinheiro - Poetisa brasileira 
 

Poesia: sensações de um momento mágico, em que palavras dançam na mente, 

se harmonizam com o coração e explodem boca a fora, colorindo o mundo. 
 

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

• Sonia Nogueira- Educadora, Escritora, Poetisa Brasileira 
 

A poesia é nosso espaço insondável que a mente libera ao roçar da pena no 

papel, para voar num oceano de mentes sem finitude. 
 

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

• Sonia Nogueira- Educadora, Escritora, Poetisa Brasileira 
 

Poesias para mim é o alimento que explode no peito a emoção. 

 

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

• Susana Custodio - Poetisa Portuguesa 
 

A poesia para mim, são "ais" emotivos saídos da alma numa manifestação de 

beleza, ritmo e harmonia que nos toca pela sensibilidade. 

 

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

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

Para mim, poesia é a criação mais bela que nasce da alma e do coração de 

cada poeta, trazendo à tona o singelo, para enternecer o coração de seus 

leitores. 

 

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

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

Poesia - É a alma da vida, das paisagens, do horizonte. Sem alma, o mundo seria 

apenas matéria em movimento, animada, mas sem beleza estética. Poesia, pra 

mim, é o olhar de cada leitor, admirador de imagens mentais, reais ou fictícias. 

Poesia é o espírito da fantasia humana. 
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------------------------------------------------------------------------ 

 

• Valter Poeta - Poeta brasileiro 
 

O Poeta capta as emoções da vida e com palavras às interpreta.  

 

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

 

• Vivaldo Terres - Poeta Brasileiro 
 

A poesia é luz que ilumina a alma, a mente e o coração do poeta.  
 

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

• Wilson de Jesus Costa - Poeta e Escritor Brasileiro 
 

Escrever, ler poesias é viajar pelo mundo dos sonhos, cortejando a mulher 

amada, o pássaro que voa, a flor que desabrocha. 

 

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

 

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

Pós-graduação 
 

Poesia: É a expressão do ser através de ideias, dos momentos de alegria ou 

tristeza, que transcendem a razão e deixam fluir os sentimentos, mesmo se os 

versos não seguirem as regras da métrica. 

 

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