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[Fala, galera!]

Escrever um livro tem lá os seus desafios: ora a ideia parece não funcio-
nar, ora falta inspiração para dar andamento à história, fora toda a rotina 
acelerada, a agenda lotada e horas que faltam no seu dia. Escrever pode 
ser o seu sonho, mas cada vez mais se vê adiando, adiando e adiando.

Diante do fato, surgem desafios em grupos, maratonas de escrita, ofici-
nas literárias... tudo para fazer com que você arranje um espaço no seu 
dia para escrever. 

Mas sabe o que falta? Quebrar algumas barreiras que construímos com 
o tempo e edificar camadas que fortalecerão o nosso processo criativo 
para, enfim, abraçar um método de planejamento que funcione!
E é aí que a Imersão Virando a Página nasce – três dias com muita entre-
ga para você sair, de uma vez por todas, da zona de conforto e entender 
que é possível, sim, finalizar o seu livro.

Se você chegou até aqui, seja bem-vindo ao  
Planejamento do Mundo Literário.
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[dia 03]  
 

entenda a importância 
de planejar a sua escrita

Antes de mais nada, como você deve usar este material de apoio?
 
A Imersão Virando a Página é uma combinação de aulas ao vivo com  
Material de Apoio. A aplicação correta é assistir à aula; na sequência, es-
tudar o material de apoio daquele dia e fazer os exercícios propostos; e, no 
dia seguinte, tirar todas as dúvidas que possam ter surgido. Mais detalhado 
que isso, impossível.  
Agora, se a rotina aí estiver corrida, aconselho a fazer o download do  
Material de Apoio, estudar, fazer os exercícios propostos e me procurar no 
dia seguinte – passarei a semana em plantão respondendo às mensagens no 
Instagram e no WhatsApp. E, entenda, tanto as aulas quanto os materiais 
não ficarão disponíveis. 

 
//Principais tópicos do Dia 03

Escrever um livro é um projeto complexo. Dependendo da obra, pode 
demorar meses, anos. De fato, no Brasil é comum que escritores consa-
grados demorem três anos – mesmo tendo recebido um bom adianta-
mento pelo livro. 
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Agora, por que aumentar a complexidade dessa  
jornada ao se recusar a usar uma bússola que seja?

O planejamento te projete
Por mais que não seja obrigatório, a grande ferramenta de navegação 
de um livro é o seu planejamento – uma ferramenta escolhida com o 
propósito de diminuir os riscos de você se perder e, consequentemente, 
aumentar as chances de sucesso da sua obra.
As ferramentas que usamos para planejar nossas histórias foram cria-
das por meio de experiências e aprendizados seus e de outros autores. 
Todos esses erros passados formam um caminho que evita os maiores 
perigos. 
Lógico que ainda precisaremos experimentar e entender o que funcio-
na para a gente, para a nossa história. E, aos poucos, vamos aprendendo 
a andar mais livremente. Aos poucos, ousamos mais. Aos poucos, expe-
rimentamos caminhos pouco usados.
Você andaria em um país estrangeiro, em um bairro perigoso, sozinho, 
à noite? Um passo de cada vez. De preferência com um GPS.

O planejamento só vale quando aplicado
Um bom planejamento é aquele que te leva a uma boa execução – à es-
crita de um bom livro. Ele pode ser simples ou complexo, detalhado ou 
breve, testado por muitos ou só seu. O que importa, no entanto, é que 
ele te leve a um bom livro. Nada mais.
Ele não precisa ser bonito nem apresentável. Ele só precisa funcionar.
Para isso, você deve compreender as suas necessidades e as necessida-
des da sua história. Tudo o que você souber vai te ajudar a entender se 
essa ferramenta é de fato necessária ou não.
Não sabendo essas informações, use ferramentas exploratórias como os 
cartões de cena. Elas irão te ajudar a organizar as suas ideias e também a 
conhecer mais profundamente a sua história.

Testes de aderência melhoram o plano
E como saber o que funciona para você ou para a sua história? 
Faça testes. 
Escreva um capítulo. Escreva um conto com o seu protagonista. Experi-
mente formas de contá-la.
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Depois que terminar o teste, você vai compreender mais as suas inten-
ções com a obra e as intenções da obra com o seu autor.
Será que o protagonista está muito passivo? Ou talvez forçado demais? 
Será que o seu enredo está muito rápido? Ou será que está lento?
O seu alvo é saber quais são as principais fragilidades da sua história. São 
essas as partes em que você precisa ser mais minucioso no planejamento.

O plano tem que ser menor que o texto 
Até agora a gente só elogiou o planejamento, né? Está na hora de derru-
bar essa parcialidade.
Existe um problema que é muito agravado com planejamento: a aversão 
às incertezas, o medo de errar.
Ninguém quer errar, ninguém quer tropeçar e quebrar a cara. Mas é as-
sim que a gente aprende a andar. 
A vida é um empreendimento arriscado. Faz muito sentido evitar peri-
gos desnecessários. Mas não podemos deixar de viver.
Então, de nada adianta passar anos planejando uma obra sem deixar 
que ela toque o papel. Essa, inclusive é uma grande forma de procrasti-
nar. De adiar os tropeços que vão existir.
Por isso, planeje e pesquise, mas lembre-se de que o mais importante é 
escrever. Só ao praticar a escrita da sua história que você vai conhecê-la 
profundamente, conhecer suas personagens e o estilo ideal para contá-la.

Existem vários planejamentos
Por fim, não existe só um plano. Existem vários. E, no início da sua ca-
minhada, ajuda muito que você os defina separadamente.
Só para o processo de começar e terminar um livro, existem diversos 
planejamentos: 

• do projeto do livro
• da história, da publicação
• de conteúdo
• de marketing
• do seu portfólio de livros
• entre outros

Vamos focar nos dois primeiros.
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O planejamento do projeto da escrita é a parte em que você compreen-
de e define quando e quanto você vai escrever. É criar um cronograma 
com metas de escrita, de forma que, ao final desse prazo, você tenha o 
seu livro pronto. Para tanto, é fundamental que você conheça as etapas 
da escrita.
O planejamento da história, por sua vez, é distinguir quais os eventos 
que vão pertencer ao seu enredo, o que vai compor a trama principal e 
como será o arco dramático do protagonista.
A partir daí, é colocar a história no papel. 

//Checklist de ações do Dia 03

  Identifique suas dificuldades e procure ajuda específica 
É o fato de não conseguir dar andamento à sua história? É falta de 
disciplina? Direcionamento? Identificar o que pega mais te fará 
procurar perfis, dicas, cursos ou até uma mentoria para te acom-
panhar.

  Crie um cronograma com as metas que deseja alcançar e siga-o 
No curso Seu Livro Pronto em 5 Etapas, apresento uma metodolo-
gia completa e validada, com mais de 50 aulas práticas que passam 
a te acompanhar durante a elaboração, a escrita, a revisão e até 
mesmo após o seu original ficar pronto, mas, se decidir fazer por 
conta própria, tenha ao menos um cronograma de comprometi-
mento.

  Procure uma comunidade de escritores 
Durante o processo é importante não se sentir sozinho. Comuni-
dades de escritores cuidarão dessa parte. Ter um grupo para ex-
por suas dificuldades, pedir orientação, compartilhar conquistas 
e divulgar o seu trabalho é essencial. 

E se, ainda assim, faltar clareza na sua jornada, é o momento de conhe-
cer o meu curso, Seu Livro Pronto em 5 etapas, e aproveitar todas as van-
tagens de fazer parte da Primeira Turma. 

E aí, bora escrever a sua história? 



Imersão Virando a Página // @guiadoescritordeficcao // copyright 2021

O conteúdo aqui apresentado é uma iniciação da minha metodologia. 
Carrega influência de mais de 10 anos de experiência literária e envolve 
tudo o que eu já li, aprendi, testei e validei. Durante a primeira sema-
na de fevereiro de 2021, estarei aqui para contribuir com a sua jornada. 
Sempre que tiver dúvidas, me procure. 

Até a próxima,

Bruno Crispim
@guiadoescritordeficcao | planejamento de escrita
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