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INTRODUÇÃO 
Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro, do Nitroblog, meu Blog de Resenhas Literárias, Dicas para 
Escritores e onde posto meus contos, livros e poemas de fantasia e horror para download gratuito, do 
NitroDungeon Blog de Dicas de RPG, e do CANAL DO YOUTUBE de Dicas Diárias de Inglês, o 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 
 
REFLETINDO SOBRE AS TÉCNICAS NARRATIVAS 
 
Depois de tantos vídeos falando sobre as técnicas narrativas aqui no vlog, pensei em fazer uma reflexão 
sobre as Técnicas Narrativas, que são o leque de opções disponíveis para que o escritor possa expressar 
sua intuição, sua concepção e revelar o seu talento literário. 
 
As técnicas narrativas podem ser vistas como dos conhecimentos específicos de um artista que lhe dão 
opções de criação.  
 
Assim como um pintor aprende primeiro as diversas maneiras de usar pincéis e cores, um escultor 
aprende a manejar materiais diversos, como pedra, madeira, ferro, etc, um escritor tem à sua  disposição 
uma infinidade de técnicas que podem ser ensinadas e aprendidas. 
 
As técnicas facilitam a transposição do impulso criativo, do que a gente tem na cabeça para o papel. 
Ajuda na materialização das frases, das cenas, dos atos, no desenvolvimento dos personagens e do 
enredo, do trabalho com o tema e na voz narrativa. 
 
Com o conhecimento técnico da gramática, da poética, que é a estruturação de uma história, do ritmo de 
uma prosa, e a experiência intuitiva vinda de muita leitura de grande escritores e escritoras, as oções do 
escritor iniciante se ampliam, e ele se torna mais livre para criar. 
 
A maestria das técnicas narrativas se dá por meio de tentativa e erro, por meio de muita escrita e 
reescrita. 
 
Quanto mais cenas você escrever, reescrever, editar e finalizar, você ganha mais domínio de criação de 
cenas. O mesmo se dá com personagens, enredo, atos, frases, diálogos, etc. 
 
A técnica deve ser vir à visão do autor, com o objetivo de criar um universo extremamente pessoal. 
 



Para mim, o que diferencia uma história bem escrita de uma obra literária está naquele elemento 
essencial que se chama VOZ NARRATIVA. 
 
 É o "jeito" peculiar de um autor de escrever, de narrar cenas, as escolhas que ele faz, o modo como ele 
organiza e conta sua história. 
 
 O modo como faz digressões, os temas e motivos que ele aborda, seus interesses. É uma espécie de 
"impressão digital" do autor. 
 
E é também o elemento mais difícil de se atingir. Mas quando se atinge, quando se consegue a voz 
narrativa pessoal, é um momento único para qualquer escritor.  
 
Tudo muda depois disso. Você ganha mais confiança na sua prosa, e mesmo quando passar por 
momentos difíceis na criação literária, sua voz estará lá para te ajudar a atravessar esses "desertos". 
 
As técnicas narrativas devem SERVIR À HISTÓRIA, e não o contrário. A história, os personagens, o 
mundo ficcional é que deve governar as escolhas. 
 
A linguagem usada deve se aproximar do universo psicológico do personagem o ao estilo da narrativa, 
mesmo que os rigores gramaticais precisem ser quebrados.  
 
Porém, sem conhecer a gramática, como se pode saber quando quebrar suas regras em função da 
narrativa? 
 
Gosto sempre de me lembrar do exemplo de Pablo Picasso, que, antes de desenvolver seu estilo cubista, 
passou pelas técnicas mais acadêmicas de pintura, e, a partir desse conhecimento tradicional, foi 
desenvolvendo seu estilo pessoal até revolucionar as artes plásticas do século XX. 
 
Técnica à serviço do talento e da criação pessoal. 
 
Outra sugestão é trabalhar a parte técnica depois da primeira versão, ou seja, depois de colocar o 
impulso criador, a inspiração no papel. 
 
Escrever a narrativa seguindo a inspiração até chegar ao final, como se capturasse o relâmpago em uma 
garrafa.  
 
Depois dessa primeira versão colocada no papel, vinda fresca do inconsciente, turva, brutal confusa, 
cheia de vida mas cheia de caos, chega a hora da carpintaria, da técnica, da reescrita. Da ralação. 
 
É nesse momento que as técnicas narrativas ajudam ao escritor a materializar sua inspiração. É nessa 
hora que os textos começam a aparecer de verdade.  
 
Ter conhecimentos sobre estrutura de trama, construção de personagens, criação de diálogos, 
construção de metáforas e símiles, sonoridade e ritmo da prosa, estruturação de cenas e sumários 
narrativos, construção do subtexto, abordagem do tema principal da narrativa, entre tantas outras ajudam 
ao escritor materializar a sua visão criativa. 



 
E a reescrita é feita por camadas. Camadas e mais camadas, tirando, ajustando, ajeitando, cortando, 
movendo de um lado para o outro, até ficar BOM O SUFICIENTE. 
 
Esse é o método que funciona para mim, mas cada escritor deve descobrir o próprio método. 
 
Cada escritor deve criar o seu próprio método.  
 
E para isso, quanto mais técnicas conhecer, mais diferentes linhas de pensamento em termos de criação 
literária, quanto mais livros ler, de diversos gêneros, mais luz se abre em seu caminho. 
 
EXERCÍCIOS 
Leia e tente identificar as técnicas de seus autores favoritos. 
 
Experimente com as diversas técnicas narrativas. 
_______________________________ 
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 analiso manuscritos e coloco 
minhas observações, impressões e sugestões para reescritas e edições.  
 
Basta entrar em contato, preços acessíveis. 
  
Também dou AULAS DE INGLÊS POR SKYPE, aulas particulares, focadas em conversação para todos 
os níveis! 
 
E conheça o meu canal do Youtube com DICAS DIÁRIAS DE INGLÊS, o Érika e Newton - Inglês por 
SKYPE!  
 
Temos um Podcast de Inglês Semana, dicas diárias de vocabulário e gramática, tutoriais de como 
aprender inglês sozinho pela internet e muito mais! 
  
  
Um grande abraço do NEWTON NITRO e aguardem  MARCA DA CAVEIRA, o primeiro volume da trilogia 
Legião, uma saga de fantasia medieval sombria e adulta, feita para o cenário de RPG LEGIÃO - A ERA 
DA DESOLAÇÃO da EDITORA REDBOX.  
 
Eu também participei da escrita do Guia de Cenário Legião, que deverá ser lançado 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 
  
  
 






