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Para escrever, basta começar. É uma empreitada
possível, para qualquer pessoa. Necessário é ter
grande desejo de tentar, uma afinidade com as
palavras e um olhar de observador. E, claro, uma sede
de ler, imensa. Por fim, paixão, ingrediente indispen-
sável em qualquer trabalho criativo.

Escrever, hoje, é uma necessidade para qualquer
profissional. E não estou falando de escrever livros,
não. Eu me refiro à labuta do texto do dia-a-dia, dos
e-mails escritos de maneira correta e criativa, dos
relatórios bem redigidos, das mensagens passadas de
forma clara, sensata e objetiva.

Porque, afinal, o texto de qualidade é uma das
demandas fundamentais do mercado de trabalho
atual, junto com outros pré-requisitos como criativi-
dade, relacionamento interpessoal, liderança etc.



ESCREVER É DESCOBRIR O MUNDO
O escritor Antônio Torres soube que seria

escritor aos 10 anos de idade, quando sua professora
primária, a inesquecível dona Tereza, apresentou à
classe uma pequena antologia literária chamada Seleta
Escolar. "Naquele momento em que bati o olho no
livro", lembra Torres, "foi como se eu tivesse
descoberto o mundo". O garoto passou a ler em voz
alta nas aulas, começou a recitar poesias de Castro
Alves na praça em dia de festa e virou escritor de car-
tas para os moradores de sua cidade, Junco, no sertão
da Bahia. "Muitas vezes, me pediam para escrever a
carta e eu também tinha que correr para ler o conteú-
do para o destinatário", diz o escritor de 64 anos,
autor de 13 livros publicados no Brasil e em vários
outros países.

Mas nem todos encontram sua vocação tão cedo
como Torres, ou mesmo como a nossa grande Lygia
Fagundes Telles, cuja criação literária precoce a fez
publicar, aos 15 anos, seu primeiro livro de contos,
Porão e Sobrado. Há escritores que iniciam sua tra-
jetória já na maturidade, movidos por outras deman-
das: crises pessoais, reviravoltas, descobertas.

E há pessoas que não desejam escrever livros,
mas que buscam se comunicar de forma clara, íntegra
e criativa pela escrita. E para essas que os cursos de
comunicação escrita devem ajudar. Qualquer um
pode aprender a escrever, desde que dedique algum
tempo a essa atividade. E, diga-se de passagem, essa
dedicação deve incluir uma boa dose de vontade e
energia. Porque o texto começa a ficar bom depois de
muitas linhas escritas e reescritas.

Há 20 anos, poderíamos dizer que o bom texto
aparece depois de muitas e muitas folhas de papel
jogadas no lixo. Na era da internet, esse trabalho
braçal se foi, mas o esforço persiste. Escrever exige
tempo, vontade, criatividade, disposição...

VAMOS TENTAR?
Mais cedo ou mais tarde você se confronta com

a habilidade de escrever. E agora? Por onde começar?
Fala-se muito do famoso branco diante do público,
mas as pessoas estão percebendo que o branco tam-
bém acontece na frente da tela do micro.

A escrita tem duas etapas: criação e edição. Criar
envolve deixar fluir sua sensibilidade e inteligência,
suas percepções e conteúdos. Deve ser um processo

natural, sem autocen-
sura. Já editar repre-
senta organizar o tex-
to, como se estivesse
montando um quebra-
cabeça, juntando as partes
que irão dar coerência ao con-
teúdo. Somente depois de criar
o texto é preciso verificar se você
atingiu o seu propósito. Deve-se
focar no conteúdo, na informação
e no tema abordado. O texto precisa
ter um sentido lógico, com começo,
meio e fim. O branco acontece por-
que invertemos as etapas da escrita.
Você começa a organizar as idéias na
cabeça antes mesmo de colocá-las no papel.
É necessário aprender a escrever como um ato que
acontece espontâneo.

PARA COMEÇAR AGORA
Responda a essas perguntas: enquanto as idéias

estão fluindo, você já está preocupado com a vírgula
e a acentuação? E também fica ansioso para encontrar
a palavra mais adequada? Por acaso, você analisa se é
bem aquilo que queria dizer? Já se sentiu incapaz de
escrever e chegou a achar que sua intuição é limitada?
Que o negócio é aproveitar porque ela só vem de vez
em quando?

Se a maioria de suas respostas é sim, está na hora
de passar a borracha nessas idéias e iniciar uma nova
fase em sua vida.

Para começar, saiba que você está inibindo sua
criatividade. O ideal é deixar a imaginação fluir e não
se preocupar com a forma do texto. Só depois (bem
mais para a frente), você vai iniciar a estruturação de
suas frases.

E por esse motivo que a primeira etapa desse
processo é o mergulho na intuição e o exercício da
criatividade e da linguagem. Isso precisa acontecer de
um jeito dinâmico, descontraído e lúdico.

Em um primeiro momento, privilegia-se o he-
misfério direito, responsável pela intuição e aparente
desorganização que cria o novo. O lado direito é
como uma criança curiosa que descobre o inusitado,
capaz de trabalhar com muitas informações simul-
taneamente, estabelecendo conexões e analogias.



Quando você aprende, por meio do lúdico, a
reconectar a capacidade de escrever com o ato espon-
tâneo, você ganha em desenvoltura. O mais impor-
tante é desbloquear o processo da escrita. Em segui-
da, é preciso treinar, sempre. O resultado é que você
se torna apto a escrever qualquer texto.

INTUIÇÃO AGUÇADA
Na primeira etapa da escrita, utilizamos o lado

direito do cérebro que cuida da nossa imaginação e
intuição. Em seguida, no momento de revisar o texto,
empregamos o lado esquerdo — morada do nosso
crítico interno, que cuida dos aspectos formais de lin-
guagem, da organização e ordenação. O ideal é esti-
mular o hemisfério direito e esquerdo a trabalharem
em sinergia, formando um time. Há uma hora para
cada coisa: uma hora para criar, outra para ordenar. O
importante é que o crítico interno trabalhe a favor da
criatividade. Afinal, o objetivo é sempre se fazer
entender. Portanto, avaliar se o texto atingiu seu
propósito é tão importante quanto escrever com
desenvoltura e criatividade.

O CORPO TAMBÉM ESCREVE!
Antes de tudo, é importante confiar e dispor de

recursos que estão à nossa disposição como a intui-
ção, vontade, alegria, coragem etc. Faz parte do
processo de escrever saber lidar com as emoções. Se
você estiver mal-humorado, dificilmente vai con-
seguir criar um texto. Do mesmo modo, se estiver
dispersivo é quase impossível se concentrar no que
está fazendo. Outro ponto importante é o corpo.

Escrever é uma atividade corporal e dinâmica. Por
isso, é importante reconhecer o corpo como o
primeiro instrumento da consciência. Quem tem
uma vida sedentária tem mais dificuldade de susten-
tar uma atitude criativa.

MOTIVAÇÃO É FUNDAMENTAL
E preciso educar a motivação. Saber ordenar a

vontade com constância, reunindo energia e firmeza
para nunca se dar por vencido. E fundamental man-
ter acesa a motivação de aprender sempre algo novo.
A competência da escrita vai exigir que incorpore o
treino da escrita como atividade cotidiana. Isso faz
com que você fique mais antenado quando lê ou
quando ouve alguém falar. E um novo interesse que
o convida a prestar mais atenção na escrita e a res-
gatar o gosto pela palavra.

Pela via do prazer, os obstáculos tornam-se
desafios, o envolvimento vira comprometimento.
Muitas vezes motivação é questão de sobrevivência.
Hoje, por exemplo, escrever não é uma escolha: é
habilidade requisitada em qualquer função.
Aprender só por dever é perder o prazer. Mas a neces-
sidade também opera pequenos milagres. Se for
capaz de desaprender o que não funciona, poderá
aprender o que vale a pena. E aprenderá muito mais
ao resgatar o prazer.

QUALQUER PESSOA PODE ESCREVER
Até pouco tempo, o Ql (coeficiente de

inteligência) media nossa capacidade lógica e o co-
nhecimento do português. Você nascia inteligente ou
não e a educação nada podia fazer para mudar este
quadro. Graças à teoria das inteligências múltiplas do
psicólogo americano Howard Gardner, considera-se
a inteligência não como algo inato, mas como
capacidade. Todos nascemos com potencialidades
marcadas pela genética que vão se desenvolver de
uma maneira ou de outra, dependendo de vários
fatores, entre eles, o meio ambiente, as experiências e
a educação recebida. Sabe-se hoje que a competência
da escrita pode ser estimulada e desenvolvida a qual-



quer tempo. Nenhum músico, por exemplo, chega ao
sucesso sem treino. O mesmo acontece com os
matemáticos, os poetas ou as pessoas emocional-
mente inteligentes. Portanto, além do talento natural,
é necessária a perícia resultante do exercício e da
aprendizagem contínua. O que nos interessa aqui é
constatar que qualquer pessoa pode escrever.

INTELIGÊNCIA DE ESCRITOR
A inteligência lingüística é a capacidade de usar

palavras de forma oral ou escrita. É a inteligência dos
escritores e poetas, dos bons redatores. A pessoa pode
gostar de falar, mas não de escrever. Apoiando-se no
gosto pela palavra oral tenderá a ter um bom ponto
de apoio que estimule registrar, indagar e comparti-
lhar impressões por meio da escrita. Caso a pessoa
seja mais introvertida e prefira ouvir, pode-se, por
meio de um diário, favorecer a habilidade de escre-
ver. Ler é um excelente estímulo para beneficiar a
competência lingüística.

É PRECISO LER MUITO
Além da soltura necessária para escrever, é

necessário ter conteúdo. Não se trata apenas de infor-
mação específica sobre um tema, mas de amplo co-
nhecimento sobre áreas de interesse. Significa per-
manecer "antenado". Quanto mais informação e
conhecimento, melhor o raciocínio e a memória, pois
há um incremento na velocidade de informação entre
os neurônios. Os benefícios são ainda maiores quan-
do se lê com qualidade, porque isso estimula o
raciocínio crítico e a imaginação. Além disso, a leitu-
ra favorece a aquisição natural da gramática e do
vocabulário, confere uma visão mais abrangente da
vida e estimula a geração de novas idéias.

CAMPO FÉRTIL
A sociedade necessita de pessoas com visão

ampla, aptas a se adiantarem aos tempos, inovando
por meio de idéias arrojadas. A criatividade é a ferra-
menta indispensável para enfrentar o ambiente
desafiador em constante mutação. Mas as melhores
idéias não nascem do nada. Não despencam sobre
nossa cabeça como se fossem lampejos do céu. Elas
precisam de um campo fértil para germinar e dar
bons frutos. Isso requer uma mente aberta ao conhe-
cimento e com interesses múltiplos.



É preciso aprender a estar inteiro no mínimo
que fizer. Começamos por elencar os sintomas de dis-
persão: dificuldade de concluir as tarefas, tendência a
adiar responsabilidades, tendência a evasão (dificul-
dade de entrar em contato com os próprios sentimen-
tos), ficar ensimesmado na frente da TV ou do micro,
entre outros. Mas é necessário educar a atenção: for-
talecer a vontade, assumir com responsabilidade a
administração do estado de ânimo, integrar um
planejamento minucioso de exercícios e uma postura
que favoreça a concentração. Assim, o texto flui com
naturalidade.

DIAMANTE BRUTO
A segunda etapa cuida da edição. Editar é checar

se o texto atingiu seu propósito. Implica ajustar, vali-
dar, lapidar o diamante bruto da criatividade. Nessa
hora você monta um quebra-cabeça com começo,
meio e fim. Aqui, vale insistir na importância de
diminuir as frases longas e de enxugar sempre (artigos
indefinidos, pronomes possessivos). E o momento de
consultar dicionários, revisar ortografia, acentuação,
coerência, sintaxe, concordância, entre outros. Além
disso, é importante abordar a necessidade de evitar
algumas ervas daninhas (como a nível de, uso do
verbo haver etc.) e o excesso de gerúndio. E impor-
tante não se deixar guiar pelo excesso de crítica que o
levaria a jogar tudo fora e a recomeçar de zero.

CLAREZA, SEMPRE
É necessário ter em conta o leitor porque o obje-

tivo do texto é ser compreendido. Por isso, conhecer-

se é o primeiro passo. Em seguida, é preciso se colo-
car no lugar do outro para se certificar de que você foi
claro na mensagem. A inteligência emocional é exata-
mente a medida entre o autoconhecimento e a
capacidade de trabalhar com os demais. Portanto, faz
parte do processo da escrita saber se adequar. E
importante reconhecer o tipo de aprendiz ou de
observador que você é. Isso significa reconhecer e
lançar mão de seus recursos. Ao mesmo tempo, cada
leitor tem um perfil determinado e representa tam-
bém um observador diferenciado. Se seu chefe for
muito detalhista ou lógico ao extremo, o texto precisa
levar em conta as características do seu leitor.

APRENDER COMO CRIANÇA
Quando você sente que já sabe tudo, dificil-

mente deixa espaço para o novo. Por isso, alguns
profissionais que já trabalham com a escrita têm uma
dificuldade inicial de mergulhar no processo criativo.
Eles sabem, por exemplo, escrever um texto sobre
qualquer tema, mas têm dificuldade de brincar com
as palavras e de descobrir recursos inusitados.
Quando começam a provar novas medidas de si
mesmo, ao estimular os sentidos e aguçar a criativi-
dade, escrevem com uma fluência muito maior. Esse
jorrar de idéias é surpreendente. Você gera um ambi-
ente mental e externo propício para a criação, e seu
lado intuitivo agradece. O resultado é a confiança na
aptidão criativa, o ganho na qualidade da atenção e
leveza no exercício da escrita. O mais importante, afi-
nal, é que todo mundo resgata o prazer de escrever.

Assim, o primeiro passo é escrever e confiar na
sua intuição. E isso você treina por meio de técnicas
de criatividade.
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