Escrita criativa para ampliar horizontes
Curso orienta sobre a técnica e estimula o prazer de escrever
Em tempos de redes sociais e muita tecnologia, restabelecer o prazer da escrita é um desafio
que a escritora pernambucana Patricia Gonçalves Tenório decidiu enfrentar. Para isso, criou os
Estudos em Escrita Criativa (EEC), que promove em 2018 uma série de encontros mensais para
discutir, estimular e difundir a técnica.
As duas primeiras cidades a serem contempladas são Recife, PE, na qual os encontros serão
realizados na Livraria Cultura do Paço Alfândega, aos sábados, das 10h às 13h, e Porto Alegre,
RS, na qual os encontros serão realizados na Livraria Cultura do Shopping Bourbon Country, às
quartas-feiras, das 18h30 às 21h00, mesclando conteúdos teóricos, exercícios práticos e
apresentação de autores locais (em parceria com a UBE e a PUCRS, respectivamente) e seus
processos criativos. Cada evento abordará um tema independente – possibilitando a
participação não sequencial do público – e específico: O tempo (Recife, 10/03); O mito (Recife,
07/04; Porto Alegre, 25/04); A viagem (Recife, 12/05; Porto Alegre, 16/05); A música (Recife,
09/06; Porto Alegre, 13/06); O amor (Recife, 11/08; Porto Alegre, 15/08); O sonho (Recife,
01/09; Porto Alegre, 12/09); A imagem (Recife, 06/10; Porto Alegre, 10/10) e O fogo (Recife,
10/11; Porto Alegre, 07/11).
Encantada pela Escrita Criativa, Patricia Tenório diz que o curso é voltado a todos que têm
aproximação com a literatura e interesse na construção de ensaios teórico-poéticos, contos,
romances, poemas. “A participação é ampla e irrestrita, sem limitação de idade, escolaridade
ou qualquer outro impedimento”, explica.
Informações de inscrições pelo e-mail grupodeestudos.escritacriativa@gmail.com. Os
interessados devem enviar uma pequena biografia, com dados para contato, produção de
conteúdo (1 ou 2 contos/poesia) e responder à pergunta: Por que se interessa em participar dos
EEC?. Outras informações serão disponibilizadas, ainda, nas redes sociais Facebook e
Instagram(@estudosemescritacriativa). Vagas limitadas e serão fornecidos certificados por
encontro.
A autora – Patricia Gonçalves Tenório (Recife/PE, 1969) escreve prosa e poesia desde 2004 e
tem onze livros publicados, com premiações no Brasil e no exterior, entre elas, Melhor Romance
Estrangeiro (2008) por As joaninhas não mentem, e Primo Premio Assoluto (2017) por A menina
do olho verde, ambos pela Accademia Internazionale Il Convivio (Itália); Prêmio Vânia Souto
Carvalho (2012) da Academia Pernambucana de Letras (PE) por Como se Ícaro falasse, e Prêmio
Marly Mota (2013) da União Brasileira dos Escritores (RJ) pelo conjunto da obra. Mestre em
Teoria da Literatura pela UFPE, atualmente é doutoranda em Escrita Criativa na Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

