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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 02]  
 

construa um  
relacionamento sério

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 02

Além de ser prazerosa, a escrita deve proporcionar conquistas relevan-
tes, e, para que você alcance ambos, devemos construir dois relaciona-
mentos:
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1. Você e a escrita

Me diz se:
. Você tenta escrever, mas não consegue. 
. Você escreve uma primeira versão do texto, mas ele fica ruim.
. Você constrói seu enredo, mas ele não para em pé.
. Suas personagens são parecidas demais contigo e você não conclui 
nada que começa.

Até hoje, a escrita deve ter sido para você uma experiência cheia de es-
peranças, cobranças e frustrações. Para atacar as suas frustrações, você 
precisa compreender que escrever é aprender. É errar e testar e trope-
çar e se levantar. Nesse ciclo de aprendizado, você entende como a sua 
história te toca profundamente e vai descobrindo mais sobre si.

Escrever é um processo de profundo autoconhecimento. 
E o autoconhecimento às vezes é assustador.

A falta de compreensão do que é o processo da escrita – e que demora até 
um texto ficar bom – também atrapalha.
Eu preciso que você entenda: um texto sempre nascerá ruim, cheio de fa-
lhas e limitações. Só com um amplo trabalho de reescrita uma obra tem a 
oportunidade de adquirir qualidade. Assim, o primeiro rascunho – a versão 
de descoberta – é apenas um ensaio rudimentar de algo maior. E, se você 
não continuar trabalhando o seu texto, ele ficará limitado para sempre.
O hábito de escrever vai te trazer uma conexão mais profunda com a 
escrita – daquelas que só temos quando paramos de questionar a razão 
do fazer. Fazemos porque fazemos. Porque é natural. Porque está tão ar-
raigado na nossa pessoa que faz parte da gente.
Nesse momento, escrever será uma afirmação de que estamos vivos, 
não um sofrimento.

1. Você e a história

Para estabelecer um relacionamento sólido com a sua história, escolha 
aquela pela qual você está apaixonado // e foque nela // todo o resto não 
importa.
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Eu sei que todo mundo diz para você pensar na história que seria mais 
aceita no mercado, aproveitar o burburinho da nova série da Netflix ou 
construir um público antes de pensar em escrever.
Esses são conselhos bons SE e QUANDO você terminar a sua história.
Sua prioridade número 1 é concluir o seu livro. Qualquer coisa que tire 
seu foco deve sair de vista.
É muito importante compreender o mercado em que você quer se in-
serir e saber como ele funciona. Por isso, sempre leia, assista e procu-
re conteúdos sobre o mercado editorial e as suas engrenagens. Você vai 
perceber que é um mercado muito pequeno e, como tal, é baseado no 
networking. Logo, é importante conhecer e visitar eventos literários, 
como as bienais. Contudo, esse também é um mercado fechado. Um clu-
be que não gosta de sócios novos. 

Se você não tiver um livro pronto, não vai ser levado a sério.  
Portanto, o foco é terminar a sua história.

Sobre os trends do momento, o que te falta – e falta para quase todos nós –  
é velocidade. Quando uma série faz sucesso, já existe uma infinidade 
de criativos trabalhando para entregar histórias semelhantes. Já existe 
contrato de publicação assinados. Talvez já existam gráficas imprimin-
do livros. 
Existem diversas pessoas que vivem disso. Elas entregam um livro mui-
to mais rápido do que um autor normal. Então, se você não está termi-
nando a reescrita de uma história a la Bridgerton, você não vai conse-
guir seguir a onda – a não ser que esteja mirando na terceira temporada. 
Portanto, o foco é terminar a história que você está escrevendo.
Sobre a criação de público, seria realmente lindo se você conseguisse 
terminar o seu primeiro livro e ter uma multidão esperando agoniada 
por ele. Porém, isso é irreal. A não ser que seja famoso ou uma lenda 
viva do marketing digital, você vai criar o seu público aos poucos. Cada 
livro lançado conquistando mais gente. Um pouco de cada vez. Portan-
to, o foco é terminar a sua história para que você possa começar o traba-
lho de conquistar leitores de forma consistente.

E por que eu estou batendo tanto na tecla do foco? 
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Porque se você não olhar para a sua história com aquela atenção arreba-
tadora que só os apaixonados têm, os riscos de você se perder e não a ter-
minar são grandes. Mas se estiver fascinado por ela, você vai procurar 
uma forma de fazê-la funcionar, de ela melhorar, de ficar boa.
Se você tiver olhos apaixonados para a sua história, se você estiver inti-
mamente ligado ao escrever, só vai te faltar um método para que escre-
va um livro bom. 

//Checklist de ações do Dia 02

  Visualize o impacto da reescrita 
Escreva e reescreva um conto. Desenvolva o seu texto até limite. 
Experiencie a completude de ler um texto seu que está pronto.  
Aí você nunca mais vai duvidar do potencial de outra obra sua.

  Escolha a história pela qual está mais apaixonado e foque nela 
É por ela que começamos e vamos até o final. Depois que o livro 
estiver concluído e pronto para produção e publicação, ou seja, 
passado pelas 5 etapas da escrita, você poderá escolher iniciar 
uma história que carregue qualquer outra característica – mais 
comercial, por exemplo.

E se, ainda assim, faltar clareza na sua jornada, siga acompanhando os 
próximos dias da Imersão Virando a Página e lembre-se de que estarei 
aqui para te auxiliar durante toda a semana e, se permitir, nas próximas 
também – é disto que se trata a metodologia do curso Seu Livro Pronto 
em 5 Etapas: diminuir os riscos do projeto do livro e guiar o escritor em 
uma jornada de descoberta; o autor aprendendo aos poucos como fun-
cionam as engrenagens da sua história; diminuir os espaços para incer-
tezas e medos; instigar a produtividade sem tirar o espaço da sensibili-
dade; ouvir as experiências que deram certo nos diversos campos e sem 
deixar de escutar o que a história pede.

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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