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Aula 4 - Organizando as ideias

Antes de começar a escrever o seu texto de fato, é preciso organizar as 
ideias e o que vai ser escrito. Um dos erros mais comuns em qualquer 
forma de texto é a mensagem se perder no caminho. Quem nunca 
começou um texto e não soube como terminar? E existem algumas 
técnicas valiosas que ajudam a impedir que isso aconteça. 

Resumo da história: A primeira técnica que indico é utilizada em fil-
mes, séries, novelas, e outros projetos audiovisuais. Consiste em de-
finir o que vai ser contado em, no máximo, 5 linhas. É fundamental 
conseguir chegar a essa síntese do essencial, porque assim, você não 
vai se perder em qual é o seu tema central, e vai poder sempre confe-
rir se o seu texto está caminhando bem. Além disso, é muito mais fácil 
expandir uma ideia a partir de um parágrafo bem definido. 

Antes de fazer isso com a sua própria história, você deve treinar com 
histórias que já conhece muito bem. Filmes que já viu muitas vezes, seu 
livro favorito, e contos clássicos, aquelas histórias que já estão muito 
inseridas na nossa memória. Deixo alguns exemplos feitos por mim: 

Jovem menina se perde na floresta fugindo da inveja da madrasta, 
e encontra apoio de 7 anões que a recebem em sua casa. Não con-
segue escapar da bruxa, que a continua perseguindo, e a engana 
com uma maçã envenenada, mas é salva pelo príncipe encantado.

 
— Branca de Neve e os Sete Anões.

 
Dois irmãos abandonados na floresta vencem a fome, enganam 
uma bruxa que tenta devorá-los e voltam ricos para casa. 

— João e Maria. 

Lista de ações/ideias: É muito mais fácil não se perder se você já sabe 
tudo que vai acontecer e o que quer dizer. E é muito melhor testar a 
ordem dos fatos antes de começar a escrever. Então a sugestão nesta 
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etapa é usar post-its ou pequenos pedaços de papel em uma super-
fície, parede, chão, mesa. Em cada papel anotar um ato, fato, ideia, 
acontecimento, enfim, a depender de qual a natureza do texto. Testar 
em que ordem cada coisa se encaixa melhor, e quando tiver certeza, 
pode começar a escrever respeitando a ordem que já estabeleceu nos 
papéis. 
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