
Criando uma LISTA DE CENAS para EDITAR a sua HISTÓRIA! | NITRODICAS 29 
  
INTRODUÇÃO 
Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro, do Nitroblog, Blog de Resenhas Literárias e 
Dicas para Escritores, NitroDungeon Blog de Dicas de RPG,  e do Melhore Seu Inglês Blog, 
meu blog de Dicas de Inglês e Aulas de Inglês por SKYPE.  
 
Começa agora mais um NitroDicas, meu vlog de dicas e sugestões para escritores 
iniciantes! 
  
Lembrando sempre que a melhor maneira de aperfeiçoar a escrita é LENDO MUITO, 
ESCREVENDO MUITO e REESCREVENDO MAIS AINDA! 
  
No vídeo de hoje, continuo com a sequência sobre a edição e reescrita do texto de ficção. 
Como mencionei anteriormente, este é um trabalho para ser feito depois da primeira e da 
segunda versão do romance, ou depois que você terminou um capítulo, caso você seja dos 
que “edita à medida que escreve”. 
  
Na hora da revisão, edição e reescrita, depois que você tem uma PREMISSA NARRATIVA, 
e já ajeitou a ESTRUTURA DOS ATOS da sua história, chegou a hora de analisar as suas 
CENAS, para ver se elas estão funcionando bem em conjunto. 
 
Uma LISTA DE CENAS irá mostrar para você, em uma única olhada, todas as cenas de sua 
história. 
 
Uma LISTA DE CENAS é um sumário simples de cada cena, em ordem cronológica, e 
separadas entre si.  
 
Tradicionalmente a lista de cenas são feitas em CARTÕES DE ANOTAÇÃO, daqueles de 
apresentação. 
 
Coloca-se o título da cena e um sumário sobre o que acontece na cena, e se organiza os 
cartões na ordem dos eventos. 
 
Isso permite ver por alto a progressão, alterar a ordem, etc. 
 
Outros autores fazem esquemas em cadernos, listas, planilhas de EXCEL, entre outros 
recursos. 
 
Eu uso o programa SCRIVENER, que possui uma forma de criar esses cartões virtuais e 
permite mudar as cenas da história de lugar, se necessário. 
 
Uma lista de CENAS é muito importante na edição e reescrita de uma história, ajuda demais 
na re-ordenação, adição, eliminação, reorientação, reescrita e o que mais for necessário 
para as cenas de sua história.  
 



Com a lista de cenas você pode editar as cenas tão rapidamente quanto for possível, nas 
segundas, terceiras, quartas, e quantas versões forem necessárias para a sua história ficar 
doidimais! 
 
REORGANIZANDO AS CENAS 
 
A primeira coisa a fazer é colocar TODAS as cenas de sua história na sua LISTA DE 
CENAS. Cada entrada deverá ter duas ou três frases que sumarizam a cena. 
 
PERGUNTAS DE DIAGNÓSTICO DE CENAS 
 
Os Desastres ou PONTOS DE VIRADA NARRATIVA estão bem espalhados em sua 
história? Estão bem colocados no final do ato 1, no meio e no final do ato 2? 
 
Se você usa diferentes Personagens POVs, a presença deles na história está balanceada? 
Os arcos dos protagonistas estão bem delineados? 
 
Suas cenas tem consistência com as demais? Seguem uma lógica narrativa? 
 
Como está a cronologia dos eventos? O leitor consegue acompanhar a narrativa?  
 
Se não, é necessário reordenar as cenas para que a narrativa faça sentido? 
 
As cenas variam em intensidade emocional? Sua história tem um ritmo emocional, 
alternando de intensidade para não entediar o leitor? 
 
Você pode adicionar mais suspense na narrativa atrasando determinadas cenas? Ou certas 
cenas estão acontecendo tarde demais na narrativa, tirando a tensão? 
 
Você está alternando CENAS ATIVAS e REATIVAS? As ações e reações estão bem 
distribuídas? 
 
PLANTANDO PISTAS PARA PREPARAR OS LEITORES 
 
FORESHADOWING é uma técnica narrativa de colocar pistas e pedaços pequenos de 
informação que possam passar despercebido pelo leitor mas que, na resolução de um arco 
narrativo, fazem sentido. 
 
O FORESHADOWING ajuda a balancear a SURPRESA com a PLAUSIBILIDADE de sua 
história. 
 
Um exemplo de FORESHADOWING básico. 
 
CHAPEUZINHO VERMELHO: A mãe da Chapeuzinho, no começo da história, diz que está 
preocupada com o bem estar dela, o que prevê e indica ao leitor que algo horrível irá 
acontecer, como o aparecimento do lobo mau. 



 
No IMPÉRIO CONTRA-ATACA, o Luke vê o próprio rosto sob a máscara de Vader, quando 
entra na caverna em Dagobah, prevendo a revelação mais tarde. 
 
As pistas do Foreshadowing podem ser falsas também, para criar mais surpresas para o 
leitor. 
 
Um dos melhores momentos para colocar essas pistas e analisar se elas estão óbvias 
demais, é na reescrita e na edição das cenas. 
 
REUNINDO TUDO NA SEGUNDA VERSÃO 
  
Depois de revisar e reescrever sua lista de cenas, está na hora de começar a SEGUNDA 
VERSÃO do texto. 
 
No próximo vídeo vamos analisar mais a fundo como avaliar as cenas e decidir se precisam 
ser editadas, reescritas ou eliminadas. 
_______________________________ 
ENCERRAMENTO 
  
E esse foi mais um NITRODICAS! 
  
Convido a todos a visitarem o NITROBLOG meu blog de resenhas literárias, dicas para 
escritores, e onde disponibilizo meus contos e livros para download gratuito. 
  
Também trabalho com LEITURA CRÍTICA para ESCRITORES, onde faço uma avaliação 
crítica de obras prontas para serem publicadas. Basta entrar em contato, preços acessíveis. 
  
Também dou AULAS DE INGLÊS POR SKYPE, aulas particulares, focadas em 
conversação, e tenho o canal MELHORE SEU INGLÊS, com vídeos diários de dicas de 
inglês e um podcast semanal! Confira! 
  
Um grande abraço do NEWTON NITRO e aguardem o MARCA DA CAVEIRA, o primeiro 
volume de uma trilogia de FANTASIA MEDIEVAL para a EDITORA REDBOX, que sairá em 
breve! 
  
E vamos ESCREVER, PORQUE ESCREVER É DOIDIMAIS! 
  
NITROBLOG - Blog do Escritor Newton Rocha 
Resenhas Literárias, Contos, Livros, Leitura Crítica! 
http://tionitroblog.wordpress.com 
  
Prof. Newton Rocha  – Inglês por Skype 
Faça uma AULA EXPERIMENTAL GRATUITA! 
Aulas TODOS OS DIAS, de 7 às 23 horas! 
  



Visite o nosso Blog Melhore Seu Inglês: 
https://melhoreseuingles.wordpress.com/ 
  
Curta Nossa página no Facebook: 
https://goo.gl/qcPQUK 
  
Nosso Canal no Youtube – Melhore Seu Inglês: 
https://goo.gl/KYns5i 
  
CONTATO 
  
Newton Rocha | Professor de Inglês – Aulas por Skype 
WhatsApp: 9143-7388 | Skype: prof.newtonrocha@gmail.com 
LinkedIin: https://goo.gl/7rajxF 
  
Érika de Pádua | Professora de Inglês – Aulas por Skype 
WhatsApp: (31) 9223-5540 | Skype: erikadepadua@gmail.com 
Linkedin: https://goo.gl/2c6QIb 
  
  
 






