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Aula 7 - Levantando seu texto. 

Depois de tanta teoria, é hora de praticar. O objetivo dessa oficina é 
que você saia dessa experiência com um texto escrito da sua preferên-
cia. Conto, crônica, poema, redação, e-mail de trabalho, declaração de 
amor, legenda de Instagram, mensagem de Whatsapp, o importante é 
que seja um texto feito por você. 

• 1ª etapa - Escolher qual texto você quer desenvolver a partir desta 
oficina. Recomendo começar com textos mais curtos. Antes de es-
colher fazer um romance, se você não tem tanta prática, que tal um 
conto ou uma crônica?

• 2ª etapa - Anotar tudo que você sabe sobre o tema escolhido, todas 
as ideias que te vierem, todas as referências que você tem sobre o 
assunto. Se não vier nada, você já sabe que é preciso fazer uma eta-
pa de pesquisa antes dessa. Ou talvez, o melhor seja escolher um 
tema mais pessoal, que você tenha mais familiaridade. 

• 3ª etapa - Resumir em um parágrafo o que você quer dizer. 
• 4ª etapa - Colocar em papéis todas as suas ideias e testar a ordem 

até chegar na ideal. 
• 5ª etapa - Começar a escrever, lembrando que todo texto precisa de 

uma introdução, apresentação do tema/conflito, desenvolvimento 
desta ideia e conclusão. 

• 6ª etapa - Revisão: Todo texto precisa ser lido muitas vezes, e nor-
malmente, tem problemas a serem corrigidos. Faça isso duas ou 
três vezes até chegar no texto perfeito. Se tiver alguém da sua con-
fiança para te ajudar nessa etapa, ótimo, mas é preciso confiar na 
sua crítica e no seu bom senso também. Não tenha medo de errar 
ou de reler, nenhum texto sai perfeito em sua primeira versão, e 
nem nas cinco versões seguintes. É um trabalho que exige paciên-
cia, revisão e claro, aproveitar a jornada com prazer. 
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