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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 da primeira 
versão do seu texto de ficção.  
 
Como mencionei anteriormente, este é um trabalho para ser feito depois da primeira ou 
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, criou sua LISTA DE CENAS, chega o 
momento de analisar e EDITAR a ESTRUTURA de suas CENAS. 
 
_______________________________ 
 
INTRODUÇÃO 
 
A CENA é a unidade básica da ficção. Todas as CENAS de sua história precisam contribuir 
para a narrativa. 
 
As CENAS de uma história podem ser divididas em CENAS PROATIVAS, que segue o padrão 
de objetivo, conflito e complicação ou desastre,  e CENAS REATIVAS, que seguem a estrutura 
de reação, dilema e decisão.  
 
As diferenças entre CENAS PROATIVAS ou de AÇÃO e CENAS REATIVAS ou de REAÇÃO já 
foram explicadas em um vídeo anterior.  
 
Para cada uma das CENAS recomenda-se, na reescrita e edição, fazer uma TRIAGEM, para 
decidir de a cena merece ser DEIXADA COMO ESTÁ, CONSERTADA ou APAGADA da 
história. 
 
PERGUNTAS DE DIAGNÓSTICO DA ESTRUTURA DE UMA CENA 
 
Se a cena for PROATIVA, todos os seus elementos, OBJETIVO, CONFLITO e 
COMPLICAÇÃO ou DESASTRE estão presentes? Podem ser fortalecidos? 
 



Se a cena for REATIVA, todos os seus elementos, REAÇÃO, DILEMA e DECISÃO estão 
presentes? Podem ser fortalecidos? 
 
O que MUDOU na cena? Como estava o protagonista no começo da cena e no final da cena? 
O que foi acrescentado à história com a cena? 
 
A CENA oferece nova informação para os seus PERSONAGENS ou apenas para os 
LEITORES? 
 
Você pode transformar essa NOVA INFORMAÇÃO em algo NEGATIVO para o 
PROTAGONISTA e aumentar o CONFLITO de sua história? 
 
Você pode usar essa NOVA INFORMAÇÃO para mover o PROTAGONISTA em direção ao seu 
OBJETIVO NA HISTÓRIA? 
 
PERGUNTAS A SE FAZER EM CENAS PROATIVAS 
 
Uma CENA PROATIVA precisa envolver um OBJETIVO, um CONFLITO e uma 
COMPLICAÇÃO ou DESASTRE. Seguem algumas perguntas de diagnóstico: 
 
1) Você pode definir CLARAMENTE o OBJETIVO no começo da CENA? O Objetivo é simples, 
claro, importante, acessível e difícil ao mesmo tempo? 
 
2) A parte principal da CENA PROATIVA está direcionada a atingir o OBJETIVO DO 
PROTAGONISTA na CENA? Está fácil demais para o PROTAGONISTA atingir seu 
OBJETIVO? Você pode tornar o caminho do PROTAGONISTA mais difícil? 
 
3) O tamanho da CENA PROATIVA está apropriado? Pode ser diminuída ou aumentada? 
 
4) Sua CENA PROATIVA termina em uma COMPLICAÇÃO grave? Ou em um DESASTRE 
importante para o PROTAGONISTA? Deixa o PROTAGONISTA em uma situação pior do que 
se ele não tivesse buscado o OBJETIVO DA CENA inicialmente? 
 
EXEMPLO DE CENA PROATIVA 
 
A primeira CENA do Guerra nas Estrelas, episódio 4. 
 
A cena mostra o cruzador imperial com o Darth Vader perseguindo uma pequena nave.  
 
Objetivo do PROTAGONISTA, a Princesa Leia: fugir do Darth Vader e enviar os planos da 
Estrela da Morte para a Aliança Rebelde. 
 
Conflito da Cena: Tentar escapar do Cruzador e enviar a mensagem para Obi Wan Kenobi. 
 



Desastre da Cena: Vader captura Leia, mas ela consegue enviar R2D2 e C3P0 para Tattoine. 
Leia poderia ter entrado em um escape pod, mas não conseguiu. Agora ela sofre a 
COMPLICAÇÃO de ser prisioneira de Darth Vader. 
 
PERGUNTAS A SE FAZER EM CENAS REATIVAS 
 
Uma CENA REATIVA contém uma REAÇÃO, um DILEMA e uma DECISÃO. Seguem as 
perguntas de diagnóstico: 
 
1) A CENA REATIVA começa com uma reação APROPRIADA para a COMPLICAÇÃO da 
CENA PROATIVA ANTERIOR? É uma reaçao emotiva e visceral? A reação está de acordo 
com o estado emocional e o tipo de personalidade do PROTAGONISTA POV? Está longa ou 
curta demais? 
 
2) A REAÇÃO se transforma em um DILEMA que dá ao PROTAGONISTA opções difíceis? O 
dilema é verdadeiro? O seu personagem gasta o tempo apropriado para tentar resolver o 
DILEMA em que se encontra? Ele tem que escolher entre várias opções terríveis? 
 
3) O seu personagem CHEGA A UMA DECISÃO no final? A DECISÃO é simples, objetiva, 
importante, alcançável e difícil? Seu leitor se sentirá motivado a prosseguir na história para ver 
os resultados da decisão do protagonista? 
 
4) Aconteceu alguma MUDANÇA, POSITIVA ou NEGATIVA no personagem desde o início da 
CENA REATIVA até o seu FINAL? 
 
EXEMPLO DE CENA REATIVA  
 
A primeira conversa entre BEN e LUKE do Guerra nas Estrelas, episódio 4. 
 
Depois de Obi Wan Kenobi salvar Luke do Povo de Areia, os dois tem uma conversa no abrigo 
do velho jedi. 
 
Nessa CENA REATIVA, Ben Kenobi  explica sobre o pai de Luke, sobre a Força, sobre Darth 
Vader, mostra o sabre de luz do pai do Luke, e, depois de escutar a mensagem de Leia, diz 
que irá se juntar à aliança Rebelde e levar os planos da Estrela da Morte dentro do R2D2. 
 
Ben convida o Luke, que preso em um dilema entre seu sonho de sair de Tatooine e cuidar da 
fazenda dos seus tios, fica relutante, ainda sem tomar uma decisão. Quando, mais tarde, ele 
descobre que seus tios foram mortos pelos stormtroopers que estavam atrás de R2D2, esse 
fato quebra o seu dilema, e ele decide se unir ao Ben Kenobi e se tornar um Jedi. 
  
APAGANDO E MESCLANDO CENAS 
 
Muitas vezes, nas edições e reescritas, você encontra CENAS que não avançam nada na 
história e nem funcionam para caracterização de personagem, e que devem ser eliminadas.  
 



Outras vezes, encontramos CENAS que se repetem, onde o mesmo tema e conflito são 
abordados. Essas CENAS podem ser MESCLADAS em uma única CENA mais forte, e deixar a 
história mais concisa e efetiva. 
 
_______________________________ 
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 o JOGO DE RPG LEGIÃO - A ERA DA 
DESOLAÇÃO, da 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 
  
  
 






