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As palavras "Poesia" e "Verso"
são distintas, porém com finalidades !

Elas não são sinônimas e não verdadeiramente a rigor.
" P O E S I A" uma palavra realizada e inspirada
pelo inspirito lírico do Ser Humano.
" V E R S O" é cada linha de uma "
Estrofe " e esta é o conjunto de Versos.

Em uma Poesia o conjunto de Versos tem nomes distintos, ou seja: 4
Versos, uma QUADRA. 6 Versos uma SEXTILHA. 10 VERSOS uma DÉCIMA.

A Palavra VERSO, deriva do LATIM " VERSUS "
o qual significa " Voltado". Temos os gêneros literários,
como segue:
a) Satírico- b)
Didático- c) Lírico - d) Épico - e) Ligeiro-.

Os Versos podem ser “PESSOAL" quando se dirige a uma pessoa e
"IMPESSOAL" quando se dirige a hábitos, de um TEMPO/ÉPOCA
ou a HÁBITOS de um povo.

SÁTIRA - é uma Composição Poética Mista e o seu nome vem da Era
Romana.

FÁBULA - é a mostra de uma Verdade, em formulação poética alegórica, com
moralidade, educação etc..

Existe o POEMA DITÁTICO, com ditames Filosóficos, moral ou até científico,
como também o ÉPICO, seria o Mito-Lenda- Ação.
As "REDONDILHAS ", temos a MAIOR e a MENOR, em uma
variação.

VERSOS ALEXANDRINOS: composto de 12 sílabas, onde foi
empregado a 1ª vez por ALEXANDRE, O GRANDE, com variação extrema.
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Temos naturalmente centenas ou até milhares de explicações sobre POESIA
E VERSO, porém uma simplificação para conhecimento.

Adriano Augusto da Costa Filho, nasceu no Brás, foi ponta-esquerda
camisa 11 do Esporte Clube Estrela do Pari com credencial de 1954, é Poeta,
Jornalista e Escritor e presidente do Conselho Fiscal e Consultivo da Federação
Paulista de Tênis.
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