
ANTES DE COMEÇAR

Proposição do exercício de criação literária, que será esboçar uma história policial coletivamente. A
escrita se dará posteriormente, individualmente, mas conforme o desglose combinado durante os 
encontros.

Estrutura básica do romance policial: 
• crime, vítima, policial, perseguição, (captura) criminoso, redenção?
• tríade criminoso-vítima-policial
• cronologia temporal da trama, cronologia da narrativa

Temática
• Sobre algum assunto em específico (crítica, questão filosófica, questão existencial,  

problema, etc.) ou um exercício sobre o mistérios

Público-alvo
• Tem?
• Não tem?
• Quem é o leitor?

História
• Começo, meio e fim (precisamos saber como termina)

Narrador
• Onisciente (3a pessoa)
• Narrador-personagem (se sim, quem é, como se vincula à história, por que está contando a 

história; narração em 1a pessoa, em 2a pessoa, em 3a pessoa; tempo da narrativa; é uma 
narração posterior, é uma narração simultânea)

• narradores-personagens (mais de um, vide acima)

Ponto de vista
• Da assassina
• Do detetive

Estilo
• Livre para cada colaborador
• Específico todos respeitam
• Simples, frases curtas
• Rebuscado, frases longas, subordinadas, apostos
• Hardboiled

Linguajar 
• Livre
• Padrão (respeitando normas à la jornal)
• Coloquial
• Rebuscado

Protagonista
• Quem é?
• O que faz da vida?
• Visão&filosofia de mundo
• Onde mora?



• Como se relaciona com o crime?
• Como se relaciona com o antagonista?

Antagonista
• Quem é?
• O que faz da vida?
• Quem é?
• O que faz da vida?
• Visão&filosofia de mundo
• Onde mora?
• Como se relaciona com o crime?
• Como se relaciona com o protagonista?

Personagens secundários
• Quem são? 
• Qual o vínculo com quem?

Crime
• Como o perpetrante arquitetou o crime?
• Por que esse crime desse jeito? Por que não de outro jeito?
• Por que essa vítima e não outra?
• Qual a história por detrás do crime?
• Usou arma? Qual? Como conseguiu? Onde escondeu? Deixou na cena do crime?

Investigação
• Etapas da investigação
• Descobertas
• Pistas
• Falsas pistas

Organização da narrativa com base na cronologia da trama, mas não necessariamente nessa ordem.

Desglose dos capítulos – descrição detalhada do que precisa aparecer em cada um dos capítulos 
para que possam pôr no papel o que a narrativa demanda naquele capítulo.

Sorteio dos capítulos
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MEU QUERIDO FRANKIE – o que já temos

Época contemporâneo

Local Curitiba

Temática

Público-alvo Leitor em geral

Narrador onisciente

Ponto de vista

Estilo Prosa livre, mas não é a casa da mãe joana 
(permitido variantes somente nos diálogos)

Linguajar Português padrão respeitando as normas da 
língua

Protagonista

Antagonista

Crime Vários assassinatos

Investigação

Assassina
Mulher (uma só)
Mata várias pessoas por diversão



Ideias esparsas pairando no ar

Mulher muito culta empoderadissima

Pessoas em museus e as mortes são obras de arte
Mata por arte

mata por diversão

heteros

mortes em lugares turísticos de curitiba

Diversão 10

Marca registrada
Mata gêmeos hooens um só 9
Reliogosos
Inúteis
Complicadas de lidar
Pessoas bonitas
A morte dela é a obra final
Artistas
Gerar caos
Figuras importantes
Socialite que mata socialite
Quebra-cabeça (idenfitica pessoa e faz jogo)


