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Olá!
Hoje é dia de
produção textual.
Dia de pôr nossos
conhecimentos
linguísticos em
prática!

Vimos ontem o texto
poético, diferenciando-o
do texto em prosa e do
gênero poema, conceitos
muito importantes para a
nossa produção de hoje.
E quem vai determinar
o gênero literário a ser
produzido hoje é você!

No nosso encontro de ontem, definimos e distinguimos
texto poético e não poético, não é mesmo?
Sua produção pode ser em prosa ou em verso, com utilização de linguagem verbal escrita ou de linguagem mista, desde que haja POESIA em seu texto.
Então, vamos retomar o conceito de POESIA?

RELEMBRANDO...
De acordo com o Dicionário Aurélio, poesia é a “Arte de criar imagens,
de sugerir emoções por meio de uma linguagem em que se combinam
sons, ritmos e significados”.
Portanto, a POESIA está presente em tudo: nas nuvens do céu, no rosto que lhe sorri,
na obra de arte, no texto que o faz suspirar... POESIA suscita emoção, apura o olhar
estético, a subjetividade criadora dos sentidos... Pode estar presente também no POEMA e na PROSA.
Em poesia, as palavras tomam um sentindo mais amplo, atingindo muitos significados.
Tanto o poeta como o bom leitor de poesias têm de sentir toda a carga de emotividade
e de sentindo que as palavras trazem. Não se monta com linguagem rotineira, clara,
sem sugestão. Ela se monta por meio de imagens poéticas, de palavras ou expressões
que permitam mais de uma leitura, com sentido figurado.

Preparado, poeta? Deixe a emoção tomar conta do seu texto.
Mas que gênero textual literário produzir? Isso fica a seu critério, qual
julgar pertinente neste momento.
É importante que você o planeje antes:
Definir o gênero, o tema a ser desenvolvido, o público-alvo que pretende atingir (pseudoleitor), a intencionalidade do texto, a linguagem
conotativa a ser utilizada...
Feito isso, é só começar a produzir: soltar o lirismo e a imaginação,
deixando fluir a sensibilidade poética que há em você!
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