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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 para 
download gratuito, do NitroDungeon, meu Blog de Dicas de RPG, e do MELHORE 
SEU INGLÊS, o meu CANAL DO YOUTUBE e minha Conta no INSTAGRAM de 
Dicas Diárias de Inglês! 
 
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! 

 
Hoje iremos ver como podemos CONSTRUIR CENAS dentro da abordagem do 
OMC, ou Objetivo, Motivação e Conflito! 
 
CRIANDO CENAS 
 
O mais importante em uma narrativa focada em personagem é MOSTRAR as 
transformações internas que ele experimenta durante uma história. 
 
É através das CENAS que conseguimos MOSTRAR essas mudanças, ao invés de 
simplesmente dizer para o leitor que o personagem mudou. 
 
O leitor contemporâneo, acostumado com a experiência de vivenciar narrativas em 
vídeo, tem mais interesse nas CENAS ATIVAS das histórias, os momentos em que 
os personagens fazem algo, agem, dialogam, discutem, etc. Ou seja, os leitores 
atuais são atraídos pelas experiências emocionais de vivenciar uma história dentro 
da pele de um protagonista. 
 
A maioria dos escritores usam uma mistura de CENAS ATIVAS, quando o 
protagonista age e reage com a situação onde se encontra,  e REATIVAS, quando 



o protagonista recupera-se e toma novas decisões em relação ao que aconteceu 
nas CENAS ATIVAS, com momentos de sumários narrativos, monólogos 
interiores, descrições, e outras ferramentas de contação de histórias. 
 
Porém, cada vez mais, a presença de CENAS é essencial para capturar e manter 
a atenção do leitor contemporâneo. 
 
Seja qual for o estilo do escritor, ele certamente usará cenas em sua história, em 
maior ou menor quantidade, de acordo como gênero em que escreve. 
 
DEFININDO UMA CENA 
 
CENAS são compostas de AÇÃO, e lembrando que DIÁLOGOS também é um tipo 
de AÇÃO.  
 
Uma CENA não é uma explicação longa sobre algo que aconteceu.  
 
Não é uma descrição evocativa.  
 
Não é uma passagem de exposição de informações para o leitor.  
 
Não é contar o que aconteceu anteriormente ou relatar o passado de um 
personagem. 
  
Uma cena é quando as coisas ACONTECEM.  
 
Uma CENA é uma unidade de CONFLITO, de LUTA, vivida pelo protagonista e 
seu leitor. 
 
O leitor também precisa experienciar o CONFLITO da Cena. Uma CENA precisa 
propulsionar o seu protagonista pela história e LEVAR O LEITOR JUNTO! 
 
Cenas são IMEDIATAS, URGENTES. 
 
Exemplos: 



 
CENA ATIVA 
Lúcia fechou os olhos e tentou parar de tremer. Não conseguiu. Seus dentes 
batiam muito. 
 
Ela hesitou. Ela teve a sensação de ouvir a voz de sua filha. 
 
"Não faça isso, mamãe" 
 
Lágrimas quentes escorreram por sua face. 
 
__ É o único jeito! Não tenho outra escolha... __ murmurou, vendo as águas da 
Baía de Guanabara lá embaixo, batendo contra os suportes da ponte Rio-Niterói. 
 
Ela fechou os olhos e pulou.  
 
SUMÁRIO NARRATIVO 
Desesperada, Lúcia foi para a Ponte Rio Niterói e saltou para a morte.  
 
No primeiro exemplo, algo está acontecendo. Estamos DENTRO do momento 
junto com a Lúcia. O momento do CONFLITO é AGORA. A experiência emocional 
é imediata. 
 
No segundo exemplo, o momento do conflito está no passado. 
 
O ato de transformar um SUMÁRIO NARRATIVO em uma CENA chama-se 
DRAMATIZAÇÃO. 
 
Normalmente, quando fazemos uma estrutura de um livro, sumarizando os 
acontecimentos antes de começar a escrever, a tarefa do escritor é escolher o que 
será DRAMATIZADO e o que será SUMARIZADO. 
 
Deve-se sempre DRAMATIZAR os momentos essenciais para os ARCOS dos 
PERSONAGENS de uma história, e SUMARIZAR os eventos que fazem as 
ligações entre as Cenas, e as partes que servem para informar o leitor sobre a 



AMBIENTAÇÃO e o CONTEXTO da história, ou até mesmo, acrescentar mais 
TEXTURAS na narrativa, elementos que ajudam a criar um estilo de narração.  
 
ESTRUTURANDO UMA CENA 
 
Uma CENA deve ter pelo menos uma das seguintes características: 
 
1 - Ilustrar dramáticamente o progresso do protagonista em direção à um 
OBJETIVO ou fazer o protagonista passar por uma EXPERIÊNCIA que MUDA o 
OBJETIVO do protagonista. 
 
2 - Jogar um protagonista em um CONFLITO composto de forças opostas. 
 
3 - Fazer o protagonista passar por uma EXPERIÊNCIA que FORTALECE ou 
MUDA sua MOTIVAÇÃO. 
 
Se uma cena não possui nenhuma dessas TRÊS CARACTERÍSTICAS, ela não 
está sendo essencial para o progresso da história.  
 
Existem três soluções para cenas que não tem propósito dentro da narrativa: 
 
1) Retrabalhe a cena e introduza CONFLITO ou Experiências que fortaleçam ou 
mudem a MOTIVAÇÃO ou o OBJETIVO do protagonista. 
 
2) Transforme a cena em um sumário narrativo. 
 
3) Remova a cena completamente. 
 
RAZÕES PARA SE CRIAR UMA CENA 
 
Além do OBJETIVO, MOTIVAÇÃO e do CONFLITO, que deveriam estar presentes 
em todas as cenas, existem infinitas razões para se criar cenas em uma narrativa, 
variando de história para história. 
 
Você pode criar cenas para: 



 
preparar um momento para transição à um flashback 
criar diálogos expositivos 
caracterizar um personagem 
introduzir novos personagens 
dar oportunidade para um momento de humor 
introduzir um suspeito 
descobrir pistas 
aumentar a tensão sexual 
criar suspense do que está porvir na história 
revelar segredos 
aumentar o ritmo e a velocidade da história 
estabelecer ligações emocionais entre os personagens 
criar reviravoltas 
quebrar a confiança entre os personagens, 
 
E por aí vai, a lista é infinita! 
 
Uma regra básica é ter sempre três razões para incluir uma cena em sua narrativa. 
E uma dessas razões deveria ser o Objetivo (seja mudança ou fortalecimento), um 
Conflito, ou uma MOTIVAÇÃO (seja mudança ou fortalecimento). 
 
Uma pergunta que sempre se deve fazer, principalmente na fase de edição e 
reescrita é a seguinte: 
 
QUAL É O OBJETIVO DESSA CENA NA HISTÓRIA? 
 
Pense sempre qual é a função de sua Cena. O que ela está contribuindo para a 
narrativa. 
 
As CENAS devem dar ao seu protagonista o que ele precisa para enfrentar os 
PONTOS DE VIRADA, os momentos mais críticos e mais emocionalmente 
carregados da sua narrativa. 
 



Esses Pontos de Virada, por exemplo, a "quando Neo descobre a Matrix pela 
primeira vez" no primeiro filme da série Matrix, o primeiro duelo de Luke com Darth 
Vader no clímax do Império Contra-Ataca, sempre serão CENAS! 
 
 Resumindo, uma CENA ATIVA é um momento onde o protagonista é jogado em 
uma situação onde ele precisa AGIR, e lembrando que um diálogo é um tipo de 
ação também! 
 
Para terminar, se você quiser melhorar sua habilidade de MOSTRAR uma história, 
ao invés de entediar o leitor com narração indireta, leia ROTEIROS de Filmes, 
principalmente dos mestres do cinema. 
 
Filmes é a arte narrativa do MOSTRE, não CONTE uma história, pois um filme não 
pode CONTAR nada.  
 
A não ser naqueles que usam "narração", uma voz de fora da tela que vai 
explicando por meio de sumário narrativos o que aconteceu antes de uma história.  
 
Mas como esses momentos tendem a entediar o expectador, a famosa "narração" 
quando acontece em filmes é sempre bem curta, e quase sempre detonada pelos 
críticos de cinema. 
 
Resumindo, CENA É AÇÃO, É IMEDIATA E MOVE A TRAMA ADIANTE! 
 
E é isso aí por hoje! 

 
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 MELHORE SEU INGLÊS meu canal do Youtube com DICAS 
DIÁRIAS DE INGLÊS. Temos também o MELHORE SEU INGLÊS PODCAST e o 
MELHORE SEU INGLÊS no INSTAGRAM! 
  
 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. LEGIÃO: A ERA DA DESOLAÇÃO, que também conta com 
os meus escritos, é o cenário oficial do jogo de RPG Old Dragon e deverá sair em 
breve! 
  
E vamos ESCREVER, PORQUE ESCREVER É DOIDIMAIS! 

 
 
Escrito por NEWTON NITRO em 04 de Novembro de 2017.  
  
Um abraço do Newton Nitro! 
______________________ 
Se você gostou, se inscreva no CANAL NITROBLOG no YOUTUBE! 
https://goo.gl/3ZNWbM 
 
E conheça o meu CANAL de DICAS DIÁRIAS DE INGLÊS, o MELHORE SEU 
INGLÊS! 
https://goo.gl/ATUJc3 
 
E nos siga no INSTAGRAM MELHORE SEU INGLÊS, sempre com MUITAS 



DICAS DIÁRIAS DE INGLÊS!  
https://goo.gl/iwisNJ 
 
ASSOCIADOS AMAZON LINK: 
https://goo.gl/pP1CmY 
 
Compre livros na AMAZON e contribua com o NITROBLOG e o MELHORE SEU 
INGLÊS - Canais do Youtube! 
 
CONTOS E LIVROS DE NEWTON NITRO 
 
Conheça meus Contos e Livros (Download Gratuito!) 
https://goo.gl/AXJIl4 
 
ROMANCE MARCA DA CAVEIRA 
https://goo.gl/24sOu1 
 
SERVIÇOS DE LEITURA CRÍTICA 
https://goo.gl/VDx6nh 
 
FACEBOOK - Newton Nitro 
https://goo.gl/2RCewf 
 
INSTAGRAM - Newton Nitro 
https://www.instagram.com/newtonnitro/ 
 
___________________________________ 
 
BLOGS 
NITROBLOG - Livros, Contos, Poesias, Resenhas Literárias, Quadrinhos, Filmes e 
muitas outras coisas Nerds! 
https://goo.gl/bJffyf 
 
NITRODUNGEON - Material e Dicas de RPG. 
https://goo.gl/TVvr6 



 
MELHORE SEU INGLÊS BLOG - Dicas e Atividades Diárias de Inglês 
https://goo.gl/V6dDk8 
 
MELHORE SEU INGLÊS - CANAL DO YOUTUBE - Dicas e VIDEO AULAS Diárias 
de Inglês 
https://goo.gl/aCZNuL 
 
NITROBLOG FACEBOOK 
https://goo.gl/dRNkJK 
 
NITRODUNGEON FACEBOOK 
https://goo.gl/m6gPtm 
 
MELHORE SEU INGLÊS PODCAST 
https://goo.gl/7V9CSt 
 
Melhore Seu Inglês PODCAST no ITUNES  
https://goo.gl/dVUYCq 
 
Melhore Seu Inglês PODCAST no PODBEAN 
https://goo.gl/3z2Lby 
 
Melhore Seu Inglês PODCAST no INTERNET ARCHIVE 
https://goo.gl/H4aB6U 
____________________________________ 
 
Érika & Newton - Inglês por Skype 
Faça uma AULA EXPERIMENTAL GRATUITA! 
Também FAZEMOS TRADUÇÕES EM INGLÊS! 
Aulas TODOS OS DIAS, de 7 às 23 horas! 
 
CONTATO 
Newton Rocha | Professor de Inglês - Aulas por Skype 
WhatsApp: 9143-7388 | Skype: prof.newtonrocha@gmail.com 



LinkedIin: https://goo.gl/7rajxF 
Facebook: https://goo.gl/aokHM1 
Twitter: https://twitter.com/tionitro 
Google +: https://goo.gl/J35qE8 
Youtube Canal Nitroblog:https://goo.gl/ti9rs5 
 
Érika de Pádua | Professora de Inglês - Aulas por Skype 
WhatsApp: (31) 9223-5540 | Skype: erikadepadua@gmail.com 
Linkedin: https://goo.gl/2c6QIb 
Facebook: https://goo.gl/mqP5RK  
Google +: https://goo.gl/bLjuCx 
  
  
 






