


O que você responde quando te perguntam qual é a sua

profissão? Escritor é a sua resposta? Não? Você gostaria que

fosse? Sim? Então você está no lugar certo e no melhor

momento possível, agora.



Esqueça técnicas complexas, termos mirabolantes e altos investimentos,

não estou dizendo que você não deva se aperfeiçoar em cursos mais

técnicos, longe disso, até indico que você os faça, mas não se estiver

começando, ou se ainda tiver muitas dúvidas em relação ao processo de

criação e escrita.

Logo que a gente percebe o quão prazeroso é escrever e que quanto mais

escrevemos, mais a criatividade flui em nossas vidas se expandindo

também para outras áreas, passamos a fazer parte de um grupo de

pessoas, considerado por muitos como loucos, sim! Estou falando dos

escritores. E você vai ver que passar noites em claro, nunca foi tão fácil,

principalmente se for escrevendo aquela cena incrível.



O problema de ficar tentando memorizar termos e técnicas neste

momento, é que você poderá perder o foco e a motivação rapidamente,

pensando que seu livro nunca estará à altura dos grandes Best-sellers.

Claro, que seus primeiros trabalhos não estarão mesmo, mas isso não

quer dizer que você nunca chegará lá.

Ninguém se torna um excelente escritor da noite para o dia, mas existem

algumas dicas que poderão ajudá-lo nesse processo, seja você um

escritor iniciante, ou não. 



Na oficina PROFISSÃO ESCRITOR, você encontrará um guia para

nortear o seu momento de criação, com textos claros e objetivos, além de

exercícios práticos para assimilação rápida do conteúdo. Encontrará

também, dicas importantíssimas, para melhorar seu texto, tornando-o

mais cativante ao leitor, bem como, o que você precisa fazer para

publicá-lo e divulgar o seu trabalho de forma mais efetiva, alcançando

ainda mais pessoas.

Eu vejo a criação como um pássaro, que para ser feliz e poder

exteriorizar plenamente suas capacidades, deve ser livre. A verdadeira

criação acontece também nessas condições, ela deve ser livre para voar.

Porém, o passo seguinte envolve muita dedicação, e é nesse ponto que as

pessoas são separadas.



Antes de me tornar escritora, eu não imagina a quantidade de pessoas

que pensa ou já pensou em escrever um livro. A maioria dessas pessoas,

não tem a pretensão de se tornar um escritor profissional, e sim, de

utilizar a escrita como uma forma de expressão. Uma grande parte tem

sim essa pretensão, porém, nunca trabalhará exclusivamente com isso,

por diversos fatores. E uma pequena parcela dessas pessoas, poderá

dizer que vive exclusivamente da escrita. De qualquer forma, todas elas

têm algo em comum: o desejo de contar histórias.

Você tem a opção de escolher, agora mesmo, em qual desses grupos

deseja estar. E nós do Portal da Escrita, teremos o maior prazer em fazer

parte dessa jornada.









Duração da oficina: Sete semanas

Formação de turmas: Não há! O curso

poderá ser iniciado em qualquer data,

sem a necessidade de formação de

turma. O acompanhamento é individual

para garantir um trabalho personalizado,

respeitando o ritmo de cada aluno.

Benefícios: Os alunos participantes da oficina

terão acesso ao nosso grupo fechado e

exclusivo para exalunos no facebook, onde

disponibilizamos um vasto material com dicas,

notícias sobre o universo literário e

oportunidades exclusivas de publicação.

Certificação: O Portal da Escrita emite

certificado de participação na oficina, com

carga horária de 35 horas/aula. A Oficina

Profissão Escritor se enquadra na categoria

cursos livres.



quero fazer parte do

PROFISSÃO ESCRITOR!

https://pag.ae/bhg2VqM

