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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 CANAL DO YOUTUBE 
ERIKA E NEWTON 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! 
  
TEMA DO VÍDEO DE HOJE 
 
Depois de revisar, reescrever e editar, depois do livro finalizado, chega a hora de Polir, 
Finalizar e Submeter o seu livro para Editoras ou Publicar por conta própria, que, com a 
Amazon e várias outras opções, é uma possibilidade nos dias de hoje. 
 
Para tanto, trago algumas sugestões e orientações nessas fases finais. 
 
O SEGREDO DE SER PUBLICADO E GANHAR MUITOS LEITORES ESTÁ NA 
QUALIDADE DO TEXTO 
 
Antes de contatar agentes e editores, você precisa deixar o seu manuscrito no melhor 
formato que você conseguir.  
 
1) Escrita, Edição e Reescrita da primeira versão do livro até sua versão final. 
 
2) Conseguir feedback de livro, ou seja, recolher as opiniões de outros leitores sobre o livro. 
Seja leitores beta, ou contratando os serviços de Leitura Crítica, ou algo semelhante. Com o 
feedback, fazer as alterações que forem necessárias. 
 
3) Revisar o texto final ou contratar um profissional para fazer a revisão, a fim de eliminar 
erros de ortografia ou falhas gramaticais. 
 
Ao final desse processo, o seu manuscrito deverá estar polido o suficiente para você 
submeter às editoras ou, em uma opção que se torna cada vez mais comum hoje em dia, 
publicar por conta própria. 
 
Caso você decida submeter o seu livro para editoras, pesquise editoras que sigam o perfil 
de sua obra. Cada editora possui seus próprios modos de trabalho, assim pesquise na 
internet ao máximo, busque todas as informações necessárias antes de enviar o seu 
material. 
 
ALGUMAS RAZÕES PARA A REJEIÇÃO DE OBRAS 



Editores possuem várias razões para rejeitarem obras. As vezes o livro é muito bom, mas o 
momento não está certo para publicar a obra. Outras vezes o momento está bom, mas o 
livro não está bem escrito, ou possui problemas de estrutura, ou simplesmente não caiu no 
agrado do editor. 
 
Existem alguns motivos comuns para que livros seja rejeitados por editores: 
 
1) O gênero ou estilo da história não combina com a editora. Uma editora que publica 
romances ou histórias de amor normalmente não irá lidar com obras de horror, por exemplo. 
 
2) A escrita não agradou, por causa de problemas de prosa, vocabulário pobre, diálogos 
tediosos, muitos clichês ou amadorismo, problemas de estruturas de cenas, falta de conflito, 
ou algum outro motivo, ou por que a obra ainda está muito crua, faltando polimento. Um 
texto com problemas graves de gramática e ortografia também provoca rejeições. 
 
3) O leitor-alvo não está definido, a proposta está difusa, o que torna o marketing da obra 
muito difícil. 
 
4) O cenário da história não empolgou, a linha da história é fraca, os personagens não são 
interessantes, a prosa não possui "voz" literária ou o autor não demonstra um estilo próprio, 
a trama é previsível demais, o livro é um "sermão" disfarçado, ou o mais grave, a obra 
falhou em causar imersão e dar ao leitor uma experiência emocional poderosa. 
_______________________________ 
ENCERRAMENTO 
  
E esse foi mais um NITRODICAS!  
 
E com esse, termino a série de dicas e sugestões mais básicas para escritores iniciantes! 
 
Nos próximos NITRODICAS irei lidar com temas mais específicos, aprofundando nos 
detalhes da arte de contar histórias! 
  
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 
  
  
 
 






