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Para começar vamos precisar de:

Um caderno em 
branco e uma 
caneta.



VAMOS DESBLOQUEAR?

• Escrever 7 minutos sem parar, sem pensar, 
sem deixar nenhum julgamento (interno) te 
atrapalhar.

• Comece com a seguinte frase: 
“ O movimento era circular”



Orientações de reescrita

• Após a escrita dos 7 minutos sem parar, faça 
uma primeira leitura. Corte 3 palavras.

• Leia mais uma vez e corte mais 10 palavras.
• Retire todos os adjetivos e procure por outros 

adjetivos para substituir as lacunas, mas 
refletindo sobre cada escolha.

• Reveja a pontuação a aproveite os cortes para 
incluir reticências, exclamações, frases curtas 
etc.



LABORATÓRIO

Escrever o memorial de leitura da palavra 
mundo. Para isso, você deve ler o texto do Paulo 
Freire: “A importância do ato de ler”



“Ao ir escrevendo este texto, ia "tomando
distância” dos diferentes momentos em que o
ato de ler se veio dando na minha experiência
existencial. Primeiro, a “leitura” do mundo, do
pequeno mundo em que me movia; depois, a
leitura da palavra que nem sempre, ao longo de
minha escolarização, foi a leitura da
“palavramundo”.

Paulo Freire- Memorial de leitura



ESCOLHA UMA DAS PERGUNTAS POÉTICAS E ESCREVA UM TEXTO
EM QUALQUER GÊNERO TEXTUAL, MISTURANDO ELEMENTOS DE
SEU MEMORIAL DE LEITURA.

Se morri e não me dei conta, a quem pergunto as horas?
Diga-me: a rosa está nua ou só tem este vestido?
É verdade que as esperanças devem ser regadas com orvalho?
O que você mantém sob sua corcunda?
É verdade que no formigueiro os sonhos são obrigatórios?
É verdade que o âmbar contém as lágrimas das sereias?
Como se chama a flor que voa de pássaro em pássaro?
(Livro das perguntas- Neruda)

Sussurro poético



Descreva as mãos de uma pessoa 
importante na sua vida

Escreva 10 
linhas 

procurando se 
ater aos 
detalhes 

meramente 
físicos: cor, 

temperatura, 
textura e 

aspectos visuais



Essas mãos LEMBRAM

LEMBRA

LEMBRA

LEMBRA

LEMBRA

LEMBRA

LEMBRA

Brincadeira:
Lembra lembra

(uma palavra puxa a outra)



Escreva sobre um ‘lugar’ secreto: seu 
refúgio

• Escrever por 20 minutos sem parar inserindo 
as seguintes palavras ao longo do texto:

Conforto
Misterioso
Portal
Fé
Quente
Azul



Atividade de união de textos:

Unir o texto das mãos com o texto do lugar 
secreto, usando trechos da descrição física, 

usando também algumas palavras (imagens) 
acionadas na brincadeira do Lembra-Lembra.
E se essas mãos penetrassem no seu espaço 

sagrado?
ESCREVER POR 12 MINUTOS SEM PARAR!

Escrever sem usar o vocábulo ‘que’.



Naquela Mesa
Sérgio Bittencourt

Naquela mesa ele sentava sempre
E me dizia sempre, o que é viver melhor.

Naquela mesa ele contava histórias,
Que hoje na memória eu guardo e sei de cor.

Naquela mesa ele juntava gente
E contava contente o que fez de manhã.

E nos seus olhos era tanto brilho,
Que mais que seu filho, eu fiquei seu fã.

Eu não sabia que doía tanto
Uma mesa no canto, uma casa e um jardim.

Se eu soubesse o quanto doi a vida,
Essa dor tão doída não doía assim.

Agora resta uma mesa na sala
E hoje ninguém mais fala no seu bandolim.

Naquela mesa tá faltando ele
E a saudade dele tá doendo em mim.

Ouvir a música “Naquela Mesa”
https://www.youtube.com/watch?v=MiV8GarcHHo



Escrever um texto (gênero livre) sobre 
perda (mortes, mudanças, términos de 

relacionamento).
Escrever por 20 minutos sem parar.

LABORATÓRIO



DOMIR TEXTOS



E o começo?

começo

pulsação

lampejo

formiga
mento

intuição





O começo- Stephen Koch

Só há um jeito de começar: COMEÇAR AGORA!



• Comece com qualquer coisa que lhe dê o
ímpeto de começar: uma imagem, uma
fantasia, uma situação, uma lembrança, um
gesto, um grupo de pessoas...

• Vamos começar?
• ESCREVER 7 MINUTOS SEM PARAR APÓS

OBSERVAR DETALHADAMENTE A ÚLTIMA
FOTO QUE TE ENVIARAM EM APLICATIVO DE
CELULAR.



“Em vez de esperar que tudo esteja perfeito,
comece de qualquer jeito, em qualquer ponto,
mas comece.”
Não adianta esperar pela INSPIRAÇÃO, nem pela
CORAGEM, nem pelo MOTIVO, nem LER BONS
LIVROS, nem é preciso compreender seus
PERSONAGENS, nem ter certeza de que está no
caminho CERTO. Não por enquanto!
Stephen Koch



Henri James

“minúsculo, soprado pelo vento... 
Uma indicação solta, uma palavra 
ao acaso, um vago eco, ao toque 
dos quais a imaginação do 
romancista se sobressalta como se 
aguilhoada por um objeto 
pontudo”



O que Stephen Koch nos diz sobre o 
começo do texto?

Embora não seja possível fazer as ideias
surgirem à força, pode-se persuadi-las a se
apresentar. Assim que você detecta algum
fragmento empolgante, seu impulso talvez seja
ignorá-lo. Parece tão... Tão pequeno, tão
insignificante. O que importa não é o tamanho
das ideias, mas sua ressonância. (p.8)



Sugestão: livro Stephen Koch



E o que fazer diante de nossos erros?
• Sabe aquela voz que ouvimos internamente

enquanto escrevemos?
• São frases ‘fantasmas’ que ‘grudam’ em nossa mente

e vão, pouco a pouco, nos bloqueando e nos fazendo
desistir de escrever.

• É importante conhecer as raízes dessas ‘frases
fantasmas’ para poder liberá-las e curá-las dentro de
nós.

• Muitas vezes nasceram na boca de um/a professor/a,
em época escola, enquanto ainda éramos crianças ou
jovens.



• A técnica de escrever sem parar é como uma
medicina para nossos traumas de escrita. Siga
essa bula sem medo. Vai dar certo!

• Registre em uma espécie de diário de bordo
todas as frases que aparecem enquanto vocês
escrevem. Vão tomando consciência e, assim,
é possível ir devolvendo uma a uma ao
passado.



O que Giani Rodari nos conta sobre o 
errrro?

“Não é novidade que de um lapso pode nascer
uma história. Se batendo à máquina um texto,
me acontece de escrever ‘Lamponia’ ao invés de
‘Lapônia’, acabei de descobrir um novo país
cheiroso e arborizado: seria um pecado apagá-lo
do mapa das possibilidades; melhor explorá-lo.
Como turistas do fantástico.”

(Giani Rodari, p. 34)



Vamos seguir a ousadia dos nossos 
erros?

• Erros são criações autônomas que abrem as 
portas para uma realidade desconhecida;

• A palavra certa só existe em oposição à errada;
• Rir dos erros é uma maneira de evidenciar a 

criatividade
• Explorar os erros voluntários ou involuntários;
• O erro pode revelar verdades escondidas;
• Errando é que se inventa.



Vamos seguir os nosso ‘erros’?

• Procure algum ‘erro’ que você cometeu em 
algum dos textos escritos ultimamente.

• Invente uma história bem criativa com este 
‘erro’ e compartilhe com outras pessoas, 
ampliando essa consciência criativa sobre o 
que comumente é chamado de erro.



“Com uma única palavra podemos conseguir 
muitos erros, ou seja muitas histórias” (p. 35)

• A hora transformada em ora pede demissão 
do relógio e vai trabalhar na gramática como 
conjunção ou advérbio.

• Expingarda com ‘x’ ao invés de ‘s’ atira plumas 
no lugar de balas;

• Autmóvel: automovil (carro malvado), 
otomóvel (carro com 8 rodas) , altomóvel ( 
carro muito alto).



Movimentos da narrativa

Narração

Descrição

Digressão

Diálogo



NARRAR



Narrar

• Técnica do olhar  pela primeira vez
• Ler o trecho a seguir e substituir os trechos em 

amarelo com suas escolhas subjetivas.

“Foi entrando no mar, até quando o mar, à altura dos
joelhos, começou a frear o seu avanço. A água fria
arrepiava. Mas era um arrepio prazeroso, o sol se
derramava sobre suas costas. Deitou de peito na prancha
e remou com as mãos, remou, remou, e aí a primeira
onda o atingiu, forte. Sentiu os cabelos duros, o gosto de
sal, os olhos ardendo. (João Carrascoza, no conto: Aquela
água toda)



Detalhes 
expressivos

Criar imagens

Apurar os 
sentidos



Escrever um texto usando essas e/ou 
outras imagens- escreva em terceira pessoa

Foi entrando no mar
arrepio prazeroso

o sol se derramava sobre
Sentiu os cabelos



Olhar fenomenológico

• De acordo com a fenomenologia de Goethe:
Uma percepção elevada é aquela que “permite o
fenômeno transparecer”. O sujeito pesquisador ao
ativar em si próprio uma abertura para que o
fenômeno se expresse em sua essência. Essa
abertura é sustentada numa percepção que supera
a dominação do outro ou da natureza. A percepção
do pesquisador é baseada na “intensificação e no
intercâmbio com a natureza” (com o outro)
O processo torna-se mais importante que o
resultado.



Prazer de casa

• Utilizar o olhar fenomenológico no dia a dia;
• Técnica de olhar algo comum como se fosse a

primeira vez por todos os dias (vai variando o
‘objeto’ ou a ‘cena’); Escrever por 7 minutos sem
parar, todos os dias, por uma semana.

• Para quem quiser mais um: ler o conto ‘Restos de
carnaval’ da Clarice Lispector e fazer a leitura
atenta dos recursos expressivos, dos gestos, dos
movimentos da narrativa, das polaridades e
intensificação, da sinestesia e o que mais vocês
perceberem,



O nosso olhar é grande angular na vida

“ A literatura é diferente da vida porque a vida é 
cheia de detalhes, mas de maneira amorfa, e 
raramente ela nos conduz a eles, enquanto a 
literatura nos ensina a notar (...) como a neve fresca 
‘range’ sob os pés; como os bracinhos de bebê são 
tão rechonchudos que parecem amarrados por 
linha” (p. 70)
Com a literatura eu presto atenção e enxergo o 
mundo em detalhes.
Retirado do livro: Como funciona a ficção- livro de 
James Wood



“Essa lição é dialética. A literatura nos ensina a 
notar melhor a vida; praticamos isso na vida, o que 
nos faz, por sua vez, ler melhor o detalhe na 
literatura, o que, por sua vez, nos faz ler melhor a 
vida”
A literatura desfamiliariza, desnaturaliza as coisas-
estranhamento do mundo- reconexão do mundo: 
“uma observação comum seguida de um detalhe 
admirável, um fantástico enriquecimento da 
observação (...) como se a prosa se abrisse de 
repente como um lírio amarelo”.
Retirado do livro: Como funciona a ficção- livro de 
James Wood



Como funciona a ficção- livro de James 
Wood



Vamos criar listas?
Listas: fazer listas de frases, imagens, palavras e 
depois de um tempo fazer associações entre 
essas anotações: tem padrão? Tem ligação? 
Vamos criar?



Escreva por 20 minutos 
sem parar

• Escreva uma lista de compras
e mostre para seus colegas.
• Agora façam um rodízio e troquem de listas.
• Leiam a lista do colega que ficou com você e

comece a imaginar que pessoa é essa que
compra isso? Onde vive? Do que gosta? O que vai
acontecer após as compras? Quem vai fazer essas
compras?

• Com essas respostas crie uma história em 20
minutos sem parar.



Vamos criar personagens inspirados 
nas listas de vocês?



Pesque uma palavra da sua lista ou da 
lista dos colegas e siga 

“Percorria essas listas, escolhia uma palavra e me
sentava para escrever um longo poema-ensaio em
prosa sobre essa palavra. Lá pela metade da página,
ou talvez na segunda página, esse poema em prosa
se transformava em uma história. Ou seja, uma
personagem surgia de repente dizendo: ‘sou eu!’ ou
“eu gosto dessa ideia!’
E a personagem então terminava
a história pra mim” ( Ray Bradbury)



O personagem pega na mão do leitor e o conduz para dentro 
da história

“O texto é uma máquina preguiçosa, esperando que o leitor 
faça sua parte” Humberto Eco



• Caracterizar um personagem é: estabelecer,
delimitar e encerrar a experiência de um ser
humano;

• PARA CRIAR IDENTIFICAÇÃO COM O/A
LEITOR/A:

gestos trejeitos

ações frases

objetos



Desafios

• Exemplo: homem mundano, fútil, 
desinteressado pelas questões metafísicas: 
foge de discussões profundas, muito 
preocupado com seu charuto e roupas; 

• São decisões que tomamos e revelamos dentro 
da história;

• 3 paradigmas: personagem mítico (herói); 
personagem moderno (realista); personagem 
pós-moderno (subjetividade fragmentada);



VAMOS CRIAR UM MAPA DE 
PERSONAGEM?

APARÊNCIA DE PERSONAGEM

1- Elementos físicos;

2- Mania e gestos;

3- Modo de falar; de andar; de se vestir;



• A aparência pode ajudar 
a reforçar a personalidade do
Personagem.



CARACTERIZAÇÃO DE PERSONAGEM

APARÊNCIA

SINGULARIDADE

ESSÊNCIA

PARADOXO



Técnica:  Personalidade que transborda 
na aparência

1- Como definir esses elemento? 

Fatores genéticos, sociais, econômicos e 
geográficos.

Tem a ver com expressão (jeito de pensar, 
de andar, pressa ou calma, jeito de falar, 
cultura etc.)



Caracterizando a aparência da 
PERSONAGEM

1- Qual é a primeira coisa que você nota ao 
olhar seu/sua personagem à distância
2- Como ele se move e gesticula?
3- Que tipo de roupa ele/a usa?
4- Ele tem algum tipo de mania?
5- Há alguma característica dele/a que salte 
aos olhos e que o torna diferente dos 
demais?



ENTRE TODAS AS CARACTERÍSTICAS, 
QUAL É AQUELA IMPRESCINDÍVEL PARA 

QUE A HISTÓRIA ACONTEÇA?

1- Marcar a mensagem que você quer passar 
para seu leitor com sua narrativa;
2- Marcar a transformação que seu 
personagem e o mundo em que ele vive vai 
sofrer;

O QUE VOCÊ QUER DIZER PARA O 
MUNDO COM SEU TEXTO?



PARADOXO DO PERSONAGEM
1- Ser humano é complexo;
2- Características variadas, elementos 
conflitantes;
3- Características que produzem conflito no 
mundo interno: psicopata frio, mas sedutor. 
Mulher mimada e rica mas tem sede de liberdade.
4- Comportamentos contraditórios;
O risco é cair em caricaturas: personagem sempre 
boa ou vilão sempre mal (maldade como essência 
e não como fruto de uma construção social, com 
camadas variadas). 

NÃO SÃO PERFEITAS!



PARADOXO: distinção entre o desejo 
consciente e o desejo inconsciente do 

personagem

Desejo aparente 
(frases repetidas 
algumas vezes)

Desejo profundo 
(sua necessidade 

real)



Exemplos de paradoxo:

Desejo de ser boa 
para os outros 

(precisamos olhar 
para o outro)

Se sente vazia. Sua 
necessidade é olhar 
para si mesma (nisso 
consiste sua jornada)



Questões norteadoras do paradoxo:

O que é que seu personagem 
sempre quer? Que tipo de 
frase ele/a sempre repete 

falando de seu maior desejo? 

Qual é a real necessidade do 
seu personagem? O que ele 

realmente precisa para 
avançar na sua vida?  Que 

escolhas ele faz que ‘boicota’ 
esse desejo profundo?



1- DESCOBRIR O 
DESEJO PROFUNDO;

2- TRAÇAR O OBJETIVO 
CONCRETO 

DA TRAMA QUE 
CONTRADIZ ESSE 

DESEJO;



SINGULARIDADE DO PERSONAGEM

• O que torna seu personagem único? 

• Um hábito diferente; recorrência; sinal 
no corpo; usar uma forma de chamar 
outro personagem; 

• São os detalhes da composição do 
personagem;



Exercício

CRIAR UM MAPA DE DOIS PERSONAGENS E ENCAIXÁ-LOS 
EM ALGUMA REESCRITA DE TEXTO ESCRITO POR VOCÊ AO 

LONGO DA OFICINA.

Essas orientações sobre criação de personagens foram 
inspiradas nos seguintes materiais:
1- Assis Brasil no livro Manual de Escrita Criativa;
2- Flávia Iriarte no curso do Carreira Literária sobre 
personagem;
3- Stephen Koch no livro Oficina de Escritores;
4- Cursos de Ana Vieira Pereira sobre escrita ficcional;



COMO DESPERTAR O PENSAMENTO 
NARRATIVO?



Vamos despertar nosso 
‘pensamento narrativo’?

• Você está em busca de uma história: então
faça perguntas que tenham de ser
respondidas com uma história.

• Ao invés de perguntas “o que significa isso”,
pergunte: “qual será o final disso?” ou “Como
isso termina?”

• Vamos experimentar?



• Escrever por 3 
minutos uma 
resposta para a 
pergunta : o que isso 
significa?



• Escrever por 2 
minutos: como isso 
termina?



Reflexão crítica:

• Compare as duas versões: em qual delas 
surgiu uma história? 

• Que elementos a primeira resposta te 
forneceu para a escrita de uma narrativa?

• Que elementos a primeira resposta te 
forneceu para a escrita de uma narrativa?

LEVE SEMPRE  COM VOCÊ PERGUNTAS 
NARRATIVAS!



• Olhar direto: petrifica
• Olhar obliquo, olhar 

indireto, é próprio da 
arte- olhar como se 
fosse a primeira vez; 
olhar uma outra vez-
potência estética- re-
encantar nossa 
relação com as coisas.

• Excesso de detalhes 
sufoca



“Em tudo há o inexplorado, porque estamos 
acostumados a usar os olhos apenas com a 
lembrança daquilo que os outros pensaram 
antes de nós sobre o que estamos 
contemplando.”  (Flaubert)



São as perguntas narrativas as que 
povoam o pensamento imaginativo



O QUE ACONTECE?
O que acontece se...

O que acontecesse quando...
O que acontece depois?



• Essas perguntas só podem ser respondidas com o 
que as pessoas (personagens) FAZEM e não 
apenas com o que PENSAM ou SENTEM

• Vamos adiante? 
• O que acontece com o homem que subia a 

ladeira?- VEJA A IMAGEM NO PRÓXIMO SLIDE.
• O que acontece quando ele não está subindo a 

ladeira? O que acontece depois que volta para 
casa?- VAMOS ESCREVER 20 MINUTOS SEM 
PARAR?





Ainda na história do ‘Ladeira acima’

• O que esse homem quer para hoje?
• O que esse homem (personagem) quer para 

daqui alguns anos? E para sua velhice?

Tempo: 3 minutos



Para terminar:

• E ele vai conseguir?
• Como conseguirá? 
• Ou: Por que não conseguirá?

Tempo: 3 minutos



Trio poderoso para criação de histórias

E ele/a vai conseguir?
Como conseguirá? 

Ou Por que não conseguirá?



VAMOS PARA COMPOSIÇÃO DO 
AMBIENTE?



Para a ambientação da história

• Basta seguir os mesmos passos:
• Compare as perguntas:

Como é esse 
lugar? 

Quem vive 
nesse lugar?



Mais perguntas narrativas sobre o 
lugar:

• Quem quer ir a esse lugar
• Quem quer ir embora desse lugar? Por que?

A AMBIENTAÇÃO GANHA VIDA: você diz que 
lugar é esse no contexto das pessoas e dos seus 
desejos
• O que essas pessoas querem?
• Elas vão conseguir? Como? etc.



Vamos ver na 
prática?

Como é esse 
lugar? 



Vamos ver na 
prática?

Quem vive nesse 
lugar?

• Quem quer ir 
a esse lugar

• Quem quer ir 
embora desse 
lugar? Por 
que?



• Nos estágios iniciais: passividade fértil. “Algo o
sensibilizou”. Você não sabe o que está por vir.

É uma inspiração fragmentária. (p.9)
• Não tente assumir o controle de sua ideia

cedo demais. Comece deixando que sua ideia
assuma o controle sobre você.



Narrativas: navegações em 
espiral

Final:  se 
chegou a 

algum lugar 
diferente

Leitor 
penetra de 

fora pra 
dentro

Escritor 
desfia de 

dentro pra 
fora



Exercício de inserção de espaço na narrativa: 
encontro entre o externo e o interno

• A casa da estância é grande, térrea. A fachada
principal, deteriorada tem duas portas e seis
janelas. O telhado é de quatro águas e faltam
algumas telhas. Salvo pelo abandono, em
nada é diferente das seculares casas de
estância no pampa.





• Descrição vaga, quase abstrata.
• Pode ser qualquer lugar.
• A descrição de um lugar deve ter a ver com o

olhar de quem olha (com as histórias,
memórias, lembranças).

• Preencher de significado e de expressão.
• IMAGINA SER UMA CASA DE INFÂNCIA DE

UMA MULHER GENEROSA, MAS
IMPRESSIONÁVEL, INTROVERTIDA, QUE
CULTIVAVA UM TEMOR INDEFINIDO PELA
VIDA E PELO FUTURO.- Vamos escrever?



• A casa de estância, vista da porteira, parece
menor do que é. Mais de perto, Mariana
constata sua grande dimensão, e o quanto as
paredes estão tomadas pela umidade. Das
duas portas, uma é apenas um vazio.
Nenhuma das janelas está com seus vidros
intactos. A cumeeira da cobertura de quatro
águas apresenta várias telhas faltantes. Já viu
inúmeras dessas casas no trajeto, mas
nenhuma em tão mau estado.





Vamos reescrever incluindo o ponto de 
vista de quem olha agora?

• Explorar o temperamento do/a personagem, 
no caso dessa proposta, uma mulher 
sonhadora, que elaborava hipóteses 
fantasiosas para explicar o mundo.

• Intensificar o mundo interno de quem olha.
• Veja com mais retoques e recursos estilísticos 

em vermelho.



A casa da estância, vista da porteira, parece menor
do que é. Mais de perto, Mariana constata sua
amplidão, e o quanto as paredes estão tomadas
pela umidade que sobe até os beirais. Das duas
portas, uma é apenas um vão aberto ao vento.
Todos os vidros das seis janelas de guilhotina estão
quebrados. Na cumeeira da cobertura faltam três
telhas, o que é suficiente para provocar uma
inundação. Ela viu umas dez casas no trajeto, e,
como escreverá em seu diário hoje à noite, “foi
devastada pela ação dos fantasmas do que aqui
viveram e que talvez ainda vivam”.





O que mudou da primeira para a 
última versão?

• A descrição ganhou concretude: a casa se
materializou na imaginação do/a leitor/a;

• A fachada que antes era apenas ‘deteriorada’
passou a ter ‘paredes tomadas pela umidade que
sobre até os beirais’ (viu como você viu?)

• Outro ponto de mudança está na cumeeira: antes
faltavam algumas telhas; na última versão
faltavam três telhas;

• Tem uma ponta de drama ao incluir que as
janelas são ‘de guilhotinas’ e ao terminar a frase
com ‘quebrados’.



O que mudou da primeira para a 
última versão?

• Além disso, a descrição tomou ares de narração;
• Ao final da última versão foi acrescentada uma

breve narração tratando da escrita de Mariana
em seu diário.

• Passamos a olhar a casa com a Mariana;
• A escolha da palavra ‘devastada’ traz mais força

que ‘mau estado’.
• E a inclusão de sua crença: ‘pela ação dos

fantasmas dos que aqui viveram e talvez ainda
vivam”. (Exercício retirado do livro ‘Escrever
Ficção’- Assis Brasil)



E se...

E se continuássemos essa descrição narrativa 
trocando o verbo ‘constatar’ por outro? 
Vamos?
A casa da instância, vista da porteira, parece
menor do que é. Mais de perto, Mariana
constata...
REESCREVA E CONTINUE A DESCRIÇÃO
TROCANDO ESTE VERBO POR UM DOS QUE
SEGUEM:
sente, pressente, lembra, engole, desagua



Escrita criativa

• Criação + expressão
• Relação sistêmica entre estrutura da narrativa 

e linguagem
• Ferramentas:

memória; 
observação;
imaginação



Descrição



Exercício- pensar (R. Steiner)
Descreva com o máximo de detalhes este objeto:



Trata-se de se concentrar o pensamento em algo bem simples do
mundo real, podendo ser um objeto como um lápis, um alfinete,
um sapato, etc. Deve-se pensar em tudo o que diz respeito ao
objeto escolhido, e evitar todo o pensamento que não diga
respeito direto ao mesmo. Steiner cita que se pode enfocar
aspectos como quais as partes que compõem o objeto, as formas
do mesmo, os materiais de que é feito, quando o objeto foi
inventado, seus usos, etc., e recomenda particularmente que se
faça esse exercício sobre objetos artificiais, que são fruto do
pensamento humano e podem ser totalmente compreendidos.
Quem pratica esse exercício percebe como nosso pensamento
tem asas, querendo voar por paragens que não pretendíamos
visitar. É necessário continuamente forçá-lo a voltar ao tema
central escolhido.



Reescreva o texto da descrição da cadeira, inserindo a 
personagem a seguir e imagine uma cena.



Exercício de marcas subjetivas- na 
descriçao

Não, não deste último carnaval. Mas não sei por que
este me transportou para a minha infância e para as
quartas-feiras de cinzas nas ruas mortas onde
esvoaçavam despojos de serpentina e confete. Uma ou
outra beata com um véu cobrindo a cabeça ia à igreja,
atravessando a rua tão extremamente vazia que se
segue ao carnaval. Até que viesse o outro ano. E
quando a festa ia se aproximando, como explicar a
agitação íntima que me tomava? Como se enfim o
mundo se abrisse de botão que era em grande rosa
escarlate. Como se as ruas e praças do Recife enfim
explicassem para que tinham sido feitas. Como se vozes
humanas enfim cantassem a capacidade de prazer que
era secreta em mim. Carnaval era meu, meu. (RESTOS
DE CARNAVAL, de Clarice Lispector)



• Escolher uma festa da infância importante 
para você. Recompor as cenas, os gestos das 
pessoas, as ‘personagens’ que faziam parte 
habitualmente dessas cenas a cada ano. 

• Escrever seu texto com trecho ‘pescados’ do 
texto da Clarice: 



• Começar o texto assim: Não, não deste último
carnaval. Mas não sei por que este me transportou
para a minha infância e para (situar um momento e
descrevê-lo com expressividade/subjetividade)

• E quando a festa ia se aproximando, como explicar a
agitação íntima que me tomava?- trocar essa
qualificação por algo específico que você sentia.

• Concluir o trecho usando o paralelismo:
Como se enfim o mundo...
Como se as ruas e praças da cidade enfim...
Como se vozes humanas enfim...
• Concluir inspirado/a neste final de parágrafo: Carnaval

era meu, meu.



Digressão

• Tira o foco da ação e coloca nos personagens
• Psicologia imaginária
• Absorve e encanta o leitor pela psicologia da 

personagem
• Ajuste ocular do leitor: focaliza a leitura



Escreva um trecho de 
texto, usando uma 

personagem já criada 
por você em exercício 
anterior, enfatizando 

os pensamentos e 
sentimentos presentes 

em uma das cenas



Imagem: o pouco no muito
Escrever sobre o mundo interno da personagem: o que se passa em 

sua mente? E em seu coração?
Escreva em primeira pessoa, assumindo o lugar da personagem (tenta 

invocar a presença de sua avó)



Exercício doFoco: perto (descrição e 
digressão)

Exercício: Procurar detalhes expressivos, observar 
gestos; contradições; significados subliminares



Quando me olho no espelho...
Escrever 7 minutos começando com esta frase.



Diálogo



Diálogos

• Diálogos reais: interrupções, mal entendidos, 
escrita viva, cria sensações de presença

• Fluido, mas não claro
• Aprofunda o conflito
• Diálogo com reflexão: cria empatia
• Revela as personagens em profundidade



Exemplo

— Se você desse pelo menos um motivo —
disse ele. A mulher continuou olhando pela
janela do táxi. Era bonita e bem mais nova que
o homem. — Se você apresentasse pelo menos
uma razão, me convencesse; mas nada, nada!
— ele disse, abrindo os braços. (Numa cidade
estrangeira, Luiz Vilela).
O que vocês observaram da personalidade e dos
conflitos internos desse personagem?



Exercício- transformar em diálogo
• Então Flávia disse ao Carlos que ele estava exagerando no

preço daquela mesa, ao que ele respondeu que nunca,
aquela mesa estava no preço justo, pois a havia comprado
por oitocentos dólares, e estava vendendo a seiscentos
perdendo portanto duzentos dólares. Explicou que era uma
mesa Biedermeier, autêntica, com o nome do fabricante
alemão. Flávia não se convenceu e pediu para estudar o
caso. Ela voltou dois dias depois e ofereceu quinhentos e
cinquenta dólares, dizendo que era o máximo que se podia
pagar. Carlos então respondeu que sim, que aceitava.
Intimamente, ele aceitaria até quinhentos dólares. Na
saída, Flávia ainda disse que ia recomendar o antiquário de
Flávio aos amigos. (Retirado do Livro do Assis Brasil- Oficina
de Criação Literária)



Vamos escrever?
• Escreva um texto com o seguinte enredo:
Pessoa adolescente de frente para o espelho e o
reflexo é a própria pessoa mais velha- diálogos
entre as duas-
terminar como quiser.
Pode ser:
em primeira pessoa
ou em terceira pessoa.



JORNADA DA LINGUAGEM



• Não são: a inspiração, a confiança, a
convicção, a técnica e o conhecimento que
tornam possível a escrita.

“É a escrita que torna tudo 
isso possível”.



5 PRINCÍPIOS DA ESCRITA 
(segundo Noemi Jaffe- A escrevedeira)

• Princípio 1: Palavras guiam as ideias
• Princípio 2 – simplicidade e concisão
• Princípio 3: intencionalidade e 

expressividade
• Princípio 4: originalidade
• Princípio 5: estranhamento



Princípio 1- Palavras que guiam as 
ideias e não o contrário

• É preciso superar mitos da escrita:
INSPIRAÇÃO: não é um dom de algumas poucas 
pessoas; é algo que surge quando você trabalha.

Vamos ao exercício?



Exercício (baseado na Noemi Jaffe): restrições

• Pegar dois substantivos e dois adjetivos 
aleatoriamente em um romance qualquer. 
Escolha palavras não usuais e faça pares 
‘estranhos’, como escândalo murcho, por 
exemplo.

• Escreva 20 linhas sobre amor usando esses 
dois pares de grupos nominais sem usar 
nenhuma palavra do campo lexical ‘amor’.



Mais um exercício de restrição

• Escrever uma página inteira sem usar a 
palavra ‘que’.

• Escrever 7 minutos sem parar e incluir 2 frases 
interrogativas.



Princípio 2 – simplicidade e concisão

• O texto simples pode ser denso, profundo, 
tocante.

• É um texto que expressa claramente as 
intenções.

• Texto que privilegia as coisas no lugar dos 
comentários: exercício do ‘dizer’ x ‘mostrar’

Vamos aos exercícios?



Veja um exemplo (com reescrita)

• Versão 1- Como essa cor é bonita, pensava
admirando o quão intenso o vermelho do
cabelo da boneca ficava refratado. Vermelho
esse contrastado com o ambiente tão simples
e cor de cimento que era o quintal de sua
casa.

• Versão 2- Admirava o vermelho do cabelo da
boneca refratado no ambiente cor de cimento,
quintal de casa.



Sua vez:

Use evidências para confirmar suas afirmações. 
Mostre as afirmações abaixo:
1. Ele é um pai ausente. 
2. Ela é rica mas é humilde. 
3. Eu sou advogado. 
4. Ele gosta do namorado da melhor amiga. 
5. Eu estudo no último ano do ensino médio. 
6. Ela não sabe o que quer da vida. 
7. O último relacionamento traumatizou ele.



Escrever 20 minutos sem parar

• Escolha uma dos tópicos anteriores e escreva 
começando com uma das frases que você 
escreveu.

• Abra aleatoriamente seu celular na galeria de 
fotos e deixa uma imagem aberta ao lado; em 
algum momento da escrita, insira algo 
relacionado a esta imagem.



Princípio 2 –concisão

• Concisão vem com a reescrita.
• Exercício: cortar palavras.
• O/A leitor/a precisa
VER a cena!
EXERCÍCIO: corte palavras 
(mínimo de 10 palavras) de 
cada texto que vocês escreveu
até agora.



A voz do escritor

• Estilo: cunho pessoal do talento (Antoine de Albalat)
• Criação de combinações, de tons, de ritmos, de 

palavras
• Na reescrita: sair da perspectiva de escrever frases para 

o foco nas palavras. Se você compõe, escolhe cada 
palavra, você sai do lugar comum.

• Exercício: procurar frases inteiras nos textos já escritos
e reescrever 5 frases, pensando cuidadosamente em
cada palavra, escolhendo adjetivos novos, cortando
repetições inapropriadas, alternando entre frases
curtas e longas.



Vejam os exemplos:

• Meu irmão. O cabelo, a pele bronzeada de sol, 
as mãos de estátua. E aquela cor nas pupilas. 
(Lygia Fagundes Telles,  Verde lagarto amarelo)

• Meu irmão é  um corpo firme postado de 
perfil, é um braço estendido que me convida a 
entrar, é um quarto que surpreende de tão 
pacífico. (Julian Fuks)



Como escrever frases que nos impele a 
ler atentamente?

ESTRATÉGIAS:
• Ler em voz alta- técnica
• Verificar se há alguma palavra ‘sobrando’;

fazer inversões e ver como fica; sentir o que
cai melhor para você: ritmo é sua respiração.





Frases
(Francine Prose)

• Há frases que não precisam ser completas; podem 
nascer de fragmentos, pedaços de pensamentos ou de 
sentimentos: o importante é a sua sintonia com seu 
texto- você e o texto é uma coisa só!

• “Fragmentos de frases estão espalhados entre frases 
inteiras”.

• Frases breves e percussivas.
• Chamado e réplica: discussão consigo mesmo/a- cadeia 

de frases de poucas palavras
• Inserir perguntas- ampliando o tamanho e o 

desespero.
• Vamos ler um exemplo?



O amor acaba. Numa esquina, por exemplo, num domingo de lua
nova, depois de teatro e silêncio; acaba em cafés engordurados,
diferentes dos parques de ouro onde começou a pulsar; de
repente, ao meio do cigarro que ele atira de raiva contra um
automóvel ou que ela esmaga no cinzeiro repleto, polvilhando de
cinzas o escarlate das unhas; na acidez da aurora tropical, depois
duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o
amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados,
e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão;
como se as mãos soubessem antes que o amor tinha acabado; na
insônia dos braços luminosos do relógio; (...)
em apartamentos refrigerados, atapetados, aturdidos de
delicadezas, onde há mais encanto que desejo; e o amor acaba na
poeira que vertem os crepúsculos, caindo imperceptível no beijo de
ir e vir; em salas esmaltadas com sangue, suor e desespero; nos
roteiros do tédio para o tédio, na barca, no trem, no ônibus, ida e
volta de nada para nada;
(Paulo Mendes Campos)



Parágrafo- Francine Prose

• Inspire no início do parágrafo, expire no fim.
Inspire novamente no início do parágrafo
seguinte.

• Mas ao introduzir algum elemento de
ansiedade, os parágrafos de Bábel nos fazem
tomar fôlego na frase final, de modo que
ainda estamos um pouco ofegantes no meio
dessa mudança rítmica, dessa modificação de
perspectiva.



• Parece que vai para um lado e acaba abrindo 
um outro;

• São muitos lados;
• São viradas; clímax; modificação de 

PERSPECTIVA;
• Reintrodução de uma certa ansiedade;
• Quebra de linha de expectativa; Inverte a 

expectativa;





Exercício de reescrita

Escolha um texto já escrito e trabalhe na próxima versão 
com atenção em:
• 1- Como eu posso trabalhar com acontecimentos de 

curta e de longa duração?
• 2- Como posso destacar um brilho; já enxerguei uma 

frase; um recurso expressivo que se destaca? Marque 
em verde;

• 3- Detecte comentários supérfluos e explicações e 
corte;

• 4- Aplique o ‘zoom’ na lente da escrita;
Leia para um grupo de escrita e veja a opinião de outras 
pessoas- mostre o antes e o depois.



Gramática da Fantasia- Giani Rodari
e a reescrita



Binômios fantásticos
Crie uma lista de binômio fantástico e reescreva 2 

textos inserindo estes binômios.
Como achar binômios fantástico?

Em qualquer lugar, talvez na hora da refeição 
noturna ou na bacia de lavar roupa. Por via das 
dúvidas, vai uma sugestão mais condicionada:
Abra um livro de literatura aleatoriamente e 

procure 2 substantivos em uma página e 2 adjetivos 
em outra página. Faça misturas inovadoras. O 

importante é ousar!



Binômios fantásticos

Sandálias pálidas
Esperança vadia

Menina desatrevida
Celular cansado

Bênção rosa
Criança enlatada



Do começo ao imã da narrativa

• Escrever livremente
• Procurar o ‘imã’ do escrito
• Pescar a pérola não cultivada em meio aos 

escritos
• Dessa pérola eu começo a abrir o olhar 

sistêmico e vou fazendo novas escolhas.
• Vamos tentar?



Exercício

• Escrever 20 minutos motivado pelo vídeo a seguir
• Ler e cortar os seguintes elementos:
a) Todas as conjunções; pronomes e palavras 

gramaticais;
b) Todas as explicações, comentários e partes de ‘dizer’
• Criar uma pergunta em algum ponto da escrita;
• Ler em voz alta e destacar 3 trechos (frases, 

expressões) que se ‘saltaram’ sobre você;
• Copiar uma única parte (trecho ou frase ou expressão) 

que você nunca poderia cortar nesse escrito.
• Agora, deixa dormir.



• Amanhã você vai sair à rua com esse trecho 
no caderno em uma folha em branco. Vai 
observando a rua e deixando as pessoas, as 
frases que você vai ouvindo, os barulhos do 
ambiente, as cenas, as movimentações e deixa 
esse trecho pérola ir atraindo novas frases 
para sua página em branco.

• Volta para casa e organize a constelação da 
sua história





PARA FINALIZAR



Sugestões de contos

• Para observar a mistura da fantasia com a
realidade- versossimilhança e linguagem
poética: A LUZ É COMO ÁGUA –Gabriel G
Marquez

• Para observar a concisão e expressividade (o
pouco no muito); para aprender sobre o
elemento surpresa do final e suas
antecipações sutis: O VOO DA TRAPEZISTA-
Amilcar Bettega



• Para penetrar no ponto de vista de uma
narradora criança; para observar um conto
biográfico (autoficcional); para ampliar
expressividade da linguagem: RESTOS DE
CARNAVAL- Clarice Lispector

• Para observar diálogo bem construído,
tornando o conflito apurado e delineando o
mundo interno das personagens: NUMA
CIDADE ESTRANGEIRA- Luiz Vilela



Quando termino de ler um conto, eu fico assim:



Sugestões de livros de escrita criativa

• ASSIS BRASIL, L.A. Escrever ficção – um manual 
de criação literária. São Paulo: Cia das Letras, 
2019.

• VOGLER, C. A Jornada do Escritor. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 2006.

• LLOSA, M.V. Cartas a um jovem escritor. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2006.

• CARVALHO, M. Letras sem tretas – Guia prático 
de Escrita de Ficção. Porto: Porto Editora, 2014.



FIM
Se você chegou até aqui e fez uma boa jornada da escrita e da
autoria criativa, pedimos que você espalhe estas ideias pelo
mundo. Pode copiar, levar adiante, aplicar em sala de aula e,
de preferência, criar seus próprios exercícios, observando o
que mais funcionou para você. Sempre que possível (e se
sentir vontade), compartilhe conosco sua experiência com
este material (autoriacriativa@gmail.com).

Pedimos apenas um coisa: mencione que você se baseou no 
material didático do GECRIA- Grupo de pesquisa da UnB 

(CNPq) EDUCAÇÃO CRÍTICA E AUTORIA CRIATIVA.
Gratidão!

Sigamos criando comunidades de escrita!


