
WRITE IN CANELA 2014: Programa 

 

“TODA A ESTÓRIA MOSTRA A SOLUÇÃO DE UMA EQUAÇÃO ATÉ ENTÃO 

INSOLUCIONÁVEL! E, NESTE PROCESSO, QUEM BUSCA A SOLUÇÃO SE TRANSFORMA...”   

(JM) 

 

Definido personagem a partir: 

do impacto do nome 

das vestimentas, como se vê/ como é visto 

da aparência, como se vê/ como é visto 

do contexto/ classe social (etnia, etc) 

do ambiente, onde vive, trabalha, etc 

dos maneirismos ( +, sem ser d+) 

das características de personalidade (+, d+) 

dos estereótipos/ arquétipos que representam 

 

Técnicas para aprofundar personagens: 

Usar máscaras sociais 

Parecer confiante / morrer de ansiedade 

Parecer corajoso/ morrer de medo 

Morrer de medo/ mostrar imensa coragem 

Estar emocionado/ não demonstrar nada 

Dizer que ama/ odiar 

Dizer que odeia / amar 

Dizer que quer/ não querer 

ou… 

Dizer exatamente o que pensa! 



 

Escrever sobre o quê? 

Quem pode ser um escritor bem sucedido? 

Escrevo o quê? Para quem? 

Sou um observador de (o meu texto é sobre...): 

Comportamentos? 

Sistemas? 

Estruturas? 

Como trabalhar C-S-E? 

Sou um criador nato de conflitos? 

Numa sociedade aberta, livre e democrática quais conflitos criar? 

 

Técnicas de 'estória' e cena: 

Ação 

Diálogo 

Sensações corporais/ mentais/ pensamentos 

Backstory: por que ele é como é? 

Motivação: ele quer o quê? 

O breve detalhe 

O parágrafo inserido 

O flashback (backstory dramatizada) 

O trecho expositivo 

O flashfoward 

O forshadowing (implante/ enxerto) 

 

Estruturação do texto (cenas, capítulo, texto como um todo): 

 



O todo: 

Tenho tempo para escrever? 

Escrevo para os outros? 

Tenho algo a dizer? 

Quero aparecer? 

Preciso aparecer? 

Escrevo para mim mesmo? 

 

Tenho: 

Disciplina 

Talento 

Domínio das técnicas  

Olho no mercado (relevância) 

 

Quero: 

Publicar de verdade? 

Publicar por vaidade? 

Tenho algo a dizer? 

Quero aparecer? 

Preciso aparecer? 

 

O capítulo: 

Uma paixão doida por... 

Contar estórias 

Contar estórias direitinho 

Conflitos 

“Apimentar” conflitos 



Encantar (iludir) o leitor 

O texto...  

tem mão dupla (escritor/leitor)? 

tem mérito? 

tem mercado? 

tem mérito (portanto, mercado)? 

tem mercado (portanto, mérito)? 

tem mérito E mercado? 

 

Como escrever o que vende: 

Ficção (adulto) 

Jovem-adulto 

Infantil 

Autoajuda 

How-to 

Conhecimentos Gerais 

Viagens 

Memórias 

Biografias 

 

Como superar as principais barreiras à publicação comercial: 

O que não funciona: 

Muita ansiedade 

Muita ilusão / Expectativa irreal 

Medo da humilhação 

Impor (um valor que não se percebe) 

Justificar (críticas em vez de reescrever) 



Exasperação/ desespero/ irracionalidade 

Escrever para elite 

Escrever para o mercado já saturado 

Copiar autor estrangeiro 

 

O que funciona na indústria do livro: 

O Network com: 

Outros autores 

Agentes 

Editores 

Editoras 

Pessoal técnico 

Livrarias/ Distribuidores 

Público em geral 

ETC!!!!!!! 

 

Estrutura e técnicas que vendem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


