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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.

Bruno Crispim
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[dia 01]  
 

desconstrua  
velhos hábitos

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 01

 
Quantos livros você gostaria de escrever? Quantos desses foram para 
frente e quantos estão inconcluídos? Bora mudar isso?
Para isso, iremos atacar os três maiores culpados:
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1. A falta de tempo

Desconstrua a ideia de que não tem tempo para executar. Quando co-
locamos a nossa escrita como prioridade, abrimos espaço para ela. E se 
você dedicou um tempo para assistir à minha aula, fazer o download e 
ler este material, certamente já tem a escrita como parte da sua vida. 
Agora só é preciso estabelecer uma rotina forte de escrita.

Não se esqueça: se escrever apenas 275 palavras por dia, você passará 
das 100 mil palavras em um ano.

2. A descrença na própria habilidade

Não existe dom. É simples assim. 
Se existisse, Ressureição, o primeiro romance de Machado de Assis, se-
ria tão aclamado quanto Dom Casmurro. Se houvesse dom, os primeiros 
rascunhos de Picasso não seriam tão mundanos, tão comuns. 
A questão é que eles continuaram se esforçando e aprendendo e domi-
nando todos os estilos, até que o mundo se dobrou a seus “talentos”.
Lembre-se da regra das 10 mil horas que falei na aula. O dom que aparece 
depois é fruto da determinação. Então, se for escolher uma característica 
para definir a sua carreira, que seja a perseverança. 

3. A falta de método

Tempo estabelecido, esforço e treino compreendidos, e, mesmo assim, 
parece impossível terminar o seu livro?
Ignorar que um método, um planejamento ou até mesmo orientações 
diárias poderiam te ajudar é um dos erros mais presentes na vida do es-
critor. 
Reforço: para uma viagem, procuramos relatos de quem já viajou por 
aquelas bandas: queremos ouvir onde é perigoso à noite, qual hotel tem 
o melhor custo-benefício, qual restaurante é bom e barato, quais atra-
ções realmente valem a pena e, quando chegamos, buscamos aproveitar 
e relaxar, mas, quando construímos as nossas histórias, não queremos 
a experiência de alguém que já terminou seus livros? Qual é a lógica? 
Devemos buscar o equilíbrio. Seguir um caminho que nos proteja e que 
nos dê a oportunidade de explorar.
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//Checklist de ações do Dia 01

  Liste todas as dificuldades que encontra no caminho para termi-
nar o seu livro.

  Desconstrua cada uma delas, respeitando o seu tempo e buscando 
inspirações. Exemplo: 
Falta de tempo > posso começar aos poucos, 15 minutos/dia, e 
aumentar gradativamente. 
Não me sinto capaz > posso buscar pessoas que já viveram essa 
jornada e me inspirar na trajetória delas. 
Não sei como planejar a escrita > posso buscar algum método de 
escrita, entrar em alguma maratona de escrita, oficina ou até 
mesmo comunidade.

  Diante de todas as dificuldades listadas, qual delas indica a neces-
sidade de ajuda? A necessidade de um método? O aprimoramento 
de alguma técnica de escrita? Não se esqueça: planejamento e 
persistência são as bases para a conclusão de qualquer objetivo. 

  Elabore um checklist com metas alcançáveis para o mês de feve-
reiro. Divida em tempo de estudo e tempo de produção de escrita. 

 

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 a história pede.

E aí, bora escrever a sua história? 
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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


