ESCRITA CRIATIVA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL ÁLVARO DE CAMPOS
De 21 a 25 de Março, entre as 18h00 e as 20h00, decorre, na Biblioteca
Municipal Álvaro de Campos, o curso de Escrita Criativa “Meta-se nos copos.
Pela sua escrita”, sob a coordenação de Pedro Chagas Freitas.
A acção integra a Semana da Leitura “Maré de Contos” e destina-se a pessoas
com mais de 16 anos. Apreender a estruturação textual como uma sucessão
de blocos; conhecer e ser capaz de trabalhar com as mais variadas técnicas
narrativas; desbloquear a criatividade; aprofundar a flexibilidade e a
imaginação; estimular a sensibilidade e estruturar o raciocínio são alguns dos
principais objectivos deste curso.
A iniciativa decorrerá em torno da afirmação “Meta-se nos copos. Pela sua
escrita”. Para o formador “é através dos copos que, aos poucos, a escrita de
cada um dos participantes vai ganhar uma nova dimensão. Sem ter de
aprender técnicas gramaticais, reinventa-se a escrita. E encontra-se a voz de
cada um. Distinta. Única. Com surpresas e mais surpresas, explicações
simples e mais explicações simples, exercícios e mais exercícios. E
crescimento. No final, vai haver novos Eus, os verdadeiros Eus, que se
escrevem como nunca se haviam escrito. No final, nenhuma escrita será a
mesma”.
Saiba mais acerca de Pedro Chagas Freitas
Nascido, no concelho de Guimarães, em 1979, Pedro Chagas Freitas é
escritor, poeta, especialista e metodólogo de ensino da escrita do português.
Estudou Linguística, na Universidade Nova de Lisboa. Trabalhou como
redactor e chefe de redacção em diferentes órgãos de comunicação social,
sendo também autor de diversas obras literárias.
Desde 2001 que é coordenador de sessões de escrita criativa um pouco por
todo o país e criador da Engética do Discurso, uma área de análise e de
trabalho que traz a engenharia e a estética para o processo de construção
discursiva.
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