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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 | 
 
AS FUNÇÕES DE UM PERSONAGEM 
Depois que um escritor determina seu Ponto de Vista Narrativo e tem algum argumento de história, ele dá 
início à distribuição das funções dos seus personagens. Ao final da composição da narrativa, estas serão 
as funções MAIS COMUNS. 
 
Um personagem pode ser AGENTE, COADJUVANTE, INSTIGADOR, ORELHA, AVESSO, FIGURANTE. 
 
Depois de criar a narrativa, chega a hora de distribuir as funções para os personagens. As seguintes 
FUNÇÕES são as mais comuns: 
 
PERSONAGEM AGENTE 
 
O personagem é fonte de ação que conduz a trama. É o que leva aos demais personagens reagirem, é o 
provocador de conflitos.  
 
É o protagonista clássico. Exemplo: Michael Corleone, de O Poderoso Chefão. 
 
PERSONAGEM COADJUVANTE 
 
É o que auxilia na ação ou serve para realçar o perfil dos personagens aos quais está ligado. 
 
O personagem coadjuvante é SEMPRE secundário e normalmente podem ser encaixados em três tipos: 
o PERSONAGEM INSTIGADOR, O PERSONAGEM ORELHA E O PERSONAGEM AVESSO. 
 
 
PERSONAGEM INSTIGADOR 
 
É o personagem aquele que instiga a ação do personagem a que está ligado. O IMPERADOR do Guerra 
nas Estrelas, o Retorno do Jedi, é o PERSONAGEM ESCADA do Darth Vader, por exemplo.  
 
É o TENTADOR, o personagem que seduz, que provoca, o diabinho E o anjinho do ombro. 



 
Alguns TROPOS (estruturas narrativas ou lugares-comuns) famosos de personagens escada:  
o MENTOR, a CRIADA CONSELHEIRA, o GAROTO SABICHÃO. 
 
Como INSTIGADOR, criando reações e conflitos, o personagem escada é essencialmente dramático. 
 
PERSONAGEM ORELHA  
 
É o personagem aquele que dá a sua atenção a outro personagem, como se EMPRESTASSE A 
ORELHA.  
 
É o WATSON do SHERLOCK HOLMES, ele ouve mais do que fala, pergunta mais do que responde, 
acalma os ânimos, é o CONCILIADOR. 
 
Tropos Clássicos de PERSONAGENS ORELHAS: o Amigo Confidente, o Mordomo, a Serviçal, etc. 
 
São usados para passar INFORMAÇÕES ou EXPOR A SUBJETIVIDADE do protagonista para o leitor.  
 
É costume usar os PERSONAGENS ORELHAS para dizer o que o leitor quer dizer. Ele faz as perguntas 
que estão na cabeça do leitor. 
 
PERSONAGEM AVESSO 
É o personagem que realça, por meio de oposição, o personagem ao qual está ligado. É usado na 
caracterização de personagens, pois ajuda a delinear na mente do leitor por meio de negação. 
Antagonistas normalmente cumprem essa função, como Batman e o Coringa, ou tropos tradicionais como 
Sogra versus Nora, Pai versus Filho, a guerra dos sexos, etc. 
 
PERSONAGEM FIGURANTE  
É o personagem que passa, com sua presença, informações sobre o cenário da narrativa, informando a 
cultura do lugar, como funcionam as classes sociais, etc. São os representantes do ambiente, reflexos da 
sociedade que serve de cenário para a narrativa. 
 
ESSAS SÃO AS FUNÇÕES MAIS COMUNS 
 
Nem todas as narrativas possuem personagens em todas essas funções.  
 
E um mesmo personagem pode exercer mais de uma função.  
 
BONUS STAGE 
 
PROTAGONISTAS E ANTAGONISTAS 
 
Um pequeno adendo sobre a função de PROTAGONISTA e de ANTAGONISTA em uma narrativa. 
 
O PROTAGONISTA e o ANTAGONISTA entram em choque porque suas motivações individuais são 
diferentes em relação ao OBJETIVO DA NARRATIVA. 



 
O Protagonista persegue o OBJETIVO DA NARRATIVA e considera o valor de fazê-lo. 
 
Exemplo: Capitão Ahab que quer capturar a Moby Dick (Moby Dick, Herman Melville), Jean Valjean que 
quer se redimir de seu passado de crimes (Les Miserables). 
 
O Antagonista busca prevenir o OBJETIVO DA NARRATIVA  e obriga o PROTAGONISTA a reconsiderar 
o que está fazendo. 
 
Exemplo: Moby Dick , cujas ações impedem Ahab de a matar (Moby Dick, Herman Melville), Javert, o 
rígido inspetor de polícia que quer punir Jean Valjean (Les Miserables) 
 
_______________________________ 
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 
  
  
 






