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A profissão do educador ou a d
apurado na arte da escrita e do falar
preciso estudar sempre e lemos muito. O ensinar exige do professor 
conhecimento prévio para interagir com o outro e demonstrar 
autossuficiência na matéria discutida.
O saber prévio facilita a tarefa do escritor na sua arte de transmitir 
conhecimento.  Através do ato de fazer literatura é uma atividade criativa e 
de risco. Não há nenhuma garantia de alguém gostar do que foi escrito. 
Literatura para mim representa vontade própria e mais nada. 
Parece difícil, mas não é. É só saber usar os sentidos, observar 
nossa volta.  
Todo talento pode ser muito ampliado com a prática.
Sempre observei e admirei outros escritores. Um bom escritor nos dá 
grandes lições de vida em rimas e em criatividade. O estilo individual vem 
da prática. 
Hoje, o bom escritor pode ter feedback não só com outros escritores, mas 
também com leitores, nas redes sociais.
O sonho de se publicar um livro às vezes se torna um pesadelo. Você 
envia um livro para uma editora e espera meses pela resposta e recebe 
uma negativa (não há nenhuma g
escreve). Aí escritor capixaba publica livros com recursos próprios ou por 
alguma Lei de incentivo à cultura, mas não há quem compre seus livros.
Considerando o seu livro ficou pronto, já armazenado em sua casa e se 
você não conseguiu apoio de uma grande editora, quem fará a divulgação. 
Sem divulgação a mercadoria fica estocada.
 O Estado do Espírito Santo não possui editoras que façam todo o trabalho 
de divulgação e venda. A Imprensa não é nossa aliada.
Educação e cultura recebem muito pouco incentivo do poder público e às 
vezes quase nenhum. Não existe um projeto de governo para a educação 
cultura com meta definida a ser alcançada. 

ATENÇÃO: Qual escola possui biblioteca escola com bibliotecário?
Escrevo por prazer e meus livros estão comigo e os vendo (quando vendo) 
em eventos culturais que frequento.
Tenho desenvolvido projetos de minha autoria em parceria com outros 
com o objetivo incentivar a leitura, valorizar o escritor e a literatura através 
de projetos criados por mim e desenvolvidos em parceria com outros 
escritores:  

1-    Feira Literária Capixaba;
2-    Livro Voa;  
3-    Encontro Capixaba de Literatura;
4-    Informativo cultural AS ACADÊMICAS.

 

Leia o Informativo AS ACADÊMICAS no site
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LAGOA JUPARANÃ 
 

Quando nas águas 
da Juparanã  

adentro 
corpo inteiro envolvido 

no seu abraço 
descanso em seu 

regaço 
ao topo do mundo 

minh’alma 
se alça 

todo o espaço 
do universo 
me envolve 

num sublime 
molhado 

e terno enlace. 
 

Maria Lúcia Grossi Zunti 
 

O GALO 
 
Cacareja gentil chamando a enamorada,
Para a qual reservou o melhor alimento,
Com o lho mostra, quando chega apressado
 
Nenhuma outra ave tem, num cumprimento
À fêmea, mais donaire e graça requintada!
Alegre, fanfarrão, provocante e rixento, 
Anseia por levar ou dar uma estocada! 
 
Conserva  ante o rival os mínimos detalhes
Do “saivor se porter”, da Côrte de Versalhes,
Em que causava um duelo a rosa de um corpete!
 
Cheio de impavidez aceita um desafio, 
E as penas do pescoço encrespa num arrepio:
- Um crisântemo aberto e o punho de um florete!
 
02/12/1944        Luiz Armando Lopes 
Ribeiro 
     Enviado por João Luiz Castello Lopes Ribeiro
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O amor é flor tenra e nobre,
que às vezes nasce tardia
mas não cresce em solo pobre...
E há que regar todo dia!
 
E não há quem não se dobre
no afã da grande magia
e assim, amando descobre
que o amor tudo alumia.
 
“Fogo que arde sem se ver”
mais que qualquer bem querer
se não cuidado, arrefece.
 
É o mais puro sentimento,
o amor não traz sofrimento...
O amor, somente enobrece!
 

             Edy Soares
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A MULHER NA ÉPOCA DA GUILHOTINA
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O amor é flor tenra e nobre, 
ue às vezes nasce tardia, 

mas não cresce em solo pobre... 
E há que regar todo dia! 

E não há quem não se dobre 
o afã da grande magia 
assim, amando descobre 

o amor tudo alumia. 

“Fogo que arde sem se ver” 
mais que qualquer bem querer 
se não cuidado, arrefece. 

É o mais puro sentimento, 
o amor não traz sofrimento... 
O amor, somente enobrece! 

Edy Soares 
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http://artigosdajo.blogspot.com/ 



                 AS ACADÊMICAS 
 

                       NOVEMBRO // 2019 // ANO 20 // N° 259 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
                                          
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                      PÁGINA 3 

 

 

Leia mais em 
 https://latintainvisible.wordpress.com/2019/10/23/el-lenguaje-corporal-es-el-lenguaje-concreto-por-excelencia/ 
 

  

 

Luis Benítez nació el 10 de noviembre de 1956 en 
Buenos Aires, ciudad en la que reside, capital de la 
Argentina. Es miembro de instituciones de su país, 
Estados Unidos, Grecia e India, y ha recibido el título 
de Compagnon de la Poèsie de la Association La Porte 
des Poètes, con sede en la Université de La Sorbonne, 
París, Francia. Obtuvo, entre otros, el Primer Premio del 
Concurso Internacional de Ficción (Montevideo, Uruguay, 
1996), el Primo Premio Tuscolorum di Poesia (Sicilia, 
Italia, 1996), el Primer Premio de Novela Letras de Oro 
(Buenos Aires, 2003) y el Primer Premio Internacional 
para Obra Publicada Macedonio Palomino (México, 
2008). De entre los ensayos, antologías, etc., a propósito 
de su obra citamos Sobre las poesías de Luis Benítez, de 
Carlos Elliff (1991), Conversaciones con el poeta Luis 
Benítez, de Alejandro Elissagaray y Pamela Nader (tomo  

1, 1995; tomo 2, 1997), Poemas reunidos (antología en e-book, introducción, selección y notas de 
Elizabeth Auster, 2006), La poesía es como el aroma. Poética de Luis Benítez, de Camilo Fernández 

Cozman, , y La novelística de Luis Benítez. Aproximaciones críticas a la historiografía, la mitología y la 
masculinidad patriarcal, de Assen Kokalov (2015). Publicó a partir de 1980 los poemarios Poemas de 
la tierra y la memoria, Mitologías / La balada de la mujer perdida, Behering y otros poemas, Guerras, 
epitafios y conversaciones, Fractal, El pasado y las vísperas, La yegua de la noche, El venenero y 
otros poemas, La tarde del elefante y otros poemas, Manhattan Song.  
 Leia mais em 

https://letralia.com/entrevistas/2019/10/27/luis-benitez/ 


