
Como escrever cenas interessantes 
Por Newton Nitro prof.newtonrocha@gmail.com 
 
Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro e começa agora mais um NitroDicas, meu vlog de dicas e 
sugestões para escritores iniciantes! 
 
Um enredo interessante não é o suficiente para tornar uma história interessante.  
 
Personagens interessantes também não garantem uma história interessante.  
 
Na realidade, uma história é tão interessante quanto suas cenas. 
 
Em qualquer ponto da sua história, o público estará muito mais interessado no conflito dentro da cena atual 
do que no  conflito geral .  
 
Se você se permitir criar cenas fracas a serviço da história maior, você sabotará seu próprio trabalho. 
 
Se você criar cenas fortes, cheias de conflitos, que desenvolvem personagem, constroem cenário e trabalham 
a trama e o tema da narrativa, sua história ficará sensacional! 
 
O enredo mais original e os personagens mais simpáticos não conseguirão sustentar uma história ela não 
manter a atenção dos leitores de uma cena para outra. 
 
A arte de escrever cenas interessantes é a arte de evitar o tédio do leitor 
 
A única maneira de escrever uma história que  funcione para o público contemporâneo é escrever algo que 
prenda a atenção ao nível de cena. 
 
Em uma cena interessante, a prosa é mal-humorada, os personagens são atraentes e o enredo está se 
desenvolvendo. 
 
Isso requer vigilância do escritor em todos os momentos. 
 
Para cativar o interesse do leitor contemporâneo, procure fazer com que eventos relevantes para a narrativa 
aconteçam em cada cena, seja para desenvolver personagem, desenvolver o enredo, trabalhar o tema ou 
compor o universo narrativo, e de preferência ao mesmo tempo! 
 
Nenhuma cena deve apenas apresentar informações que ostensivamente contextualizam e movem o enredo.  
 
Quando, por exemplo, um personagem simplesmente fica uma cena inteira explicando o contexto de uma 
situação, narrando o que aconteceu antes, ou seja, fica apenas fazendo exposição, caso essa cena não 
esteja dentro de um evento interessante ou integrada no desenvolvimento de personagem e da trama, você 
corre o risco de perder o leitor ou o espectador, no caso de roteiro. 
 
Assim, deve se ter um cuidado especial com os momentos de exposição de informação. 
 
Uma das técnicas mais usadas no cinema é misturar exposição com ação. 
 



Um personagem pode estar explicando o que está acontecendo dentro de uma cena tensa, onde o 
protagonista tem que fazer uma escolha difícil, como Morpheus faz com o Neo na cena da explicação sobre o 
que é a Matrix. 
 
Cada cena deve ser uma história completa, cheia de todas as razões pelas quais amamos ficção em primeiro 
lugar. 
 
E o mais importante, uma cena interessante é onde coisas acontecem! 
 
Infelizmente, muitas histórias passam por cenas nas quais pouco a literalmente nada acontece.  
 
Momentos artísticos de contemplação, quando o personagem olha para o oceano ou faz caminhadas tristes 
pelos projetos, só funcionam como breves momentos de contraste. 
 
Caso sejam esticados demais ou usadas sem habilidade de prosa ou com um objetivo artístico específico, tais 
cenas onde nada acontece, entediam a maioria dos leitores. 
 
Outro elemento de cenas interessantes é o conflito, pois o conflito é o motor da trama .  
 
Sem conflito, o enredo não se move. 
 
Um conflito é algo ou alguém que cria um obstáculo ao objetivo do seu protagonista.  
 
Conflito implora por cenas dirigidas, por objetivos, sejam eles conscientes, inconscientes, claros, difusos ou 
metamorfoseantes ao longo da narrativa. 
 
O objetivo de cena do seu personagem pode ser um pistoleiro atrás de um bandido que entrou em um bar. 
 
Ou pode ser um detetive atrás de uma pista em um beco imundo. 
 
Ou uma filha que quer ir sozinha a um show de rock mas sua mãe não deixa, iniciando uma discussão.  
 
Pode até parecer alguém tentando pegar um táxi para chegar ao trabalho. 
 
Seja qual for o caso, o caminho para o objetivo deve encontrar complicações, o que gera o conflito. 
 
O personagem deve se reagrupar, repensar, tentar de novo, ou talvez abandonar um objetivo ineficaz em 
busca de outro.  
 
Talvez o personagem atinja o objetivo inicial, afinal de contas, mas há dificuldades, que levam a um novo ciclo 
de cenas 
 
Porém, se um personagem encontra um obstáculo simplista após um obstáculo simplista, em uma corrente 
invariável que leva diretamente ao objetivo final da história no clímax, a história fica tediosa. 
 
Cenas interessantes tem complexidade! 
 
Complexidade em um nível de cena indica uma cena que é  fortemente embalada com todas as nuances 
realistas de trocas e desejos realistas.  
 
Mais do que apenas uma ou até duas ideias, objetivos ou consequências estão em jogo.  
 



As perguntas feitas nessas cenas querem mais do que simples respostas binárias de sim ou não.  
 
Pode estar em jogo mais do que o obstáculo visível. Um detetive atrás de uma pista em um beco escuro pode 
estar preocupado com sua reputação, caso não a encontre. 
 
Uma filha discutindo com a mãe se ela pode ir ao show de Rock pode também estar motivada para se 
encontrar com o novo rapaz de sua escola, que também vai no show e que está sendo cobiçado pela garota 
mais bonita de sua sala. 
 
As questões no centro de cenas interessantes raramente são equações de soma zero.  
 
Eles introduzem conseqüências multifacetadas, como, por exemplo: 
 
Neo irá aceitar ficar na Matrix ou ir para o mundo real? 
A esposa aceitará o trabalho mesmo que o marido não queira que ela o faça?  
 
Walter White irá se tornar um traficante de metanfetamina, mesmo que isso signifique arriscar a vida de sua 
família e sua posição na sociedade? 
 
O conflito interno de seu personagem entre necessidades e desejos , entre um conjunto de consequências 
em detrimento de outro, é o primeiro tipo de complexidade pertinente que você pode adicionar para criar 
interesse no leitor e espectador. 
 
Mas não pare por aí.  
 
Que conflitos internos estão acontecendo para os outros personagens da cena?  
 
Quais são alguns objetivos concorrentes, e talvez igualmente válidos,que seus diferentes personagens estão 
perseguindo?  
 
Quais são as diferentes camadas de seus relacionamentos, românticos, de amizade, de competição ou 
rivalidade, de inveja, você pode colocar entre os personagens da cena? 
 
Complexidade em cena é o que chamamos de SUBTEXTO.  
 
Uma cena fica muito interessante quando o subtexto de uma cena diz algo diferente do contexto, por 
exemplo, quando Morpheus oferece as duas pílulas para o Neo, oferecendo para ele a escolha de ver o 
mundo real mas na verdade o testando para certificar que ele é o Escolhido e recrutá-lo para sua luta contra 
as máquinas. 
 
O leitor ou espectador sente que existe algo "por trás" do que está acontecendo, e permanece lendo ou 
assistindo para descobrir.  
 
Uma das maneiras mais fáceis de adicionar complexidade ao nível da cena é adicionar algo inesperado.  
 
Isso não significa lançar alguma catástrofe aleatória ou alguma mudança sem lógica narrativa ou feita de 
maneira abrupta demais para ser plausível. 
 
O inesperado em narrativa é a difícil arte de criar personagens que irão agir de maneira realista, mas 
surpreendente. 
 



Cenas supreendentes, como a famosa cena do Red Wedding ou o Casamento Vermelho é inesperada, mas, 
ao ver em retrospecto, parece inevitável, dada as características dos personagens envolvidos. 
 
Se, em uma história, um marido machista reage calmanente à decisão de sua esposa de trabalhar fora de 
casa, pode ser uma reação inesperada que tenha um subtexto. Ele pode estar apenas arquitetando a 
sabotagem do esforço da esposa ou pode querer aproveitar os momentos que a mulher está fora de casa 
para ter uma amante.  
 
Seja como for, o inesperado deve ser surpreendente mas estar dentro do plausível do cenário e do estilo da 
narrativa. 
 
Usado com sabedoria, a quebra de expectativas, quando organicamente integrada à narrativa, é talvez uma 
das melhores técnicas para atrair a atenção dos leitores.  
 
Finalmente, uma cena não é uma cena, muito menos uma cena interessante, se não provocar mudança na 
narrativa.  
 
Uma pergunta boa para se fazer ao construir uma cena é a seguinte: 
 
As opções de seu personagem são diferentes no final da cena do que eram no começo? 
 
A boa estrutura da cena é toda sobre como mover seu personagem para mais perto ou mais longe do objetivo 
final da história.  
 
Esse movimento pode ser efetuado de várias maneiras.  
 
Talvez o personagem receba informações úteis ou incorretas. 
 
Talvez o personagem faça amizade ou afaste alguém que possa ajudá-lo.  
 
Talvez o personagem ganhe ou perca algo importante.  
 
Talvez o personagem seja impactado internamente a tal ponto que o que ele quer ou suas razões para querer 
mudem completamente.  
 
Ou talvez seja outro personagem, ou o mundo da história, que muda de maneira a impactar a jornada do 
protagonista em direção ao objetivo da história. 
 
Independentemente do que muda, cada cena deve espelhar a história maior - uma jornada que inicia em um 
lugar ou estado de ser e termina em outro. 
 
Se você analisar uma cena de sua narrativa e perceber que nada mudou muito, você pode ter certeza que a 
cena não desenvolve o enredo e provavelmente ela não é interessante para o leitor.  
 
Para terminar, vamos ver algumas perguntas para checar se a cena que você escreveu é interessante: 
 
1. Você está entediado ao escrever e ao ler a cena? 
 
2. Os personagens são dinâmicos? Eles estão movendo o enredo através de seus próprios desejos e ações?  
 
3. A cena tem conflito? Existe algum tipo de tensão relacional, ou seja, entre os personagens?  
 



5. Há motivo para o leitor se empatizar com o personagem? 
 
Envolver seus leitores intelectualmente é uma coisa. Mas não há substituto para envolver suas emoções .  
 
Faça com que eles se identifiquem com seus personagens - sintam que estão envolvidos nesta mesma 
desesperada luta humana - e eles se sentarão extasiados em todas as cenas. 
 
Pergunte a si mesmo se você deu aos leitores uma razão para se importar com o  que acontece com seu 
personagem em qualquer cena. 
 
E lembre-se que a empatia surge quando um personagem experimenta consequências realistas. 
 
Embora cenas interessantes certamente não sejam a única medida do valor de uma história, elas são o portal 
através do qual você cativa os leitores com a sua narrativa.  
 
Se você escrever uma história em que a maioria das cenas vale a pena ler por seus próprios méritos, você 
pode apostar que tem um livro que os leitores vão  querer ler. 
 
******************************************************************** 
 
E é isso aí por hoje, espero que tenham gostado! Muito obrigado pela atenção e pela confiança! 
 
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, e me siga no Instagram Newton Nitro, para dicas 
diárias de escrita. 
  
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. 
  
E para quem estiver interessado, eu trabalho com AULAS DE INGLÊS POR SKYPE, aulas particulares, 
personalizadas, focadas em conversação para todos os níveis! 
 
E conheça e se inscreva o MELHORE SEU INGLÊS meu canal do Youtube com DICAS DIÁRIAS DE INGLÊS 
e mais de 900 Video Aulas de Inglês para você aprender inglês sozinho. E nos siga no Instagram! 
 
Fica aqui um grande abraço do NEWTON NITRO e aguardem o meu romance 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 já está à venda! 
 
E aguardem meu atual projeto de literatura steampunk de horror transhumanista, InteSteam: A Cidade 
Estranha! 
  
E vamos ESCREVER, PORQUE ESCREVER É DOIDIMAIS! 
 
Até o próximo NITRODICAS! 
 
ESCRITO POR NEWTON NITRO em  10.07.19 



 
Se você gostou, se inscreva no CANAL NITROBLOG no YOUTUBE! 
https://www.youtube.com/user/newtonrocha 
 
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/ 
 
Compre o meu livro LEGIÃO - A Era da Desolação nesse link: 
http://tinyurl.com/y4sz2psg 
 
PLAYLIST do NITRODICAS 
http://tinyurl.com/y4g8zv57 
 
PLAYLIST das DICAS PARA ESCRITORES (Ordem Cronológica) 
http://tinyurl.com/yadn3kz4 
 
PLAYLIST dos Vídeos sobre ARCO DE PERSONAGENS (Ordem Cronológica) 
http://tinyurl.com/y9yner5c 
 
Conheça e se inscreva no meu canal no MELHORE SEU INGLÊS - ÉRIKA E NEWTON, nosso CANAL 
NO YOUTUBE de Dicas Diárias de Inglês, com mais de 500 vídeos com videoaulas ensinando a como 
aprender inglês sozinho, além de AULAS AO VIVO GRATUITAS! :) 
Siga o MELHORE SEU INGLÊS - ÉRIKA E NEWTON! 
 
► Youtube: http://www.youtube.com/c/erikaenewtoninglesporskypebh 
 
► Melhore Seu Inglês BLOG: https://melhoreseuingles.wordpress.com/ 
 
► Facebook: https://www.facebook.com/erikaenewton 
 
► Instagram: https://www.instagram.com/melhoreseuingles 
 
► Melhore Seu Inglês Podcast: https://melhoreseuinglespodcast.wordpress.com 
 
► NITRODUNGEON RPG Blog : https://newtonrocha.wordpress.com/ 
 
► NITROBLOG: Resenhas Literárias, Dicas para Escritores Blog: https://tionitroblog.wordpress.com/ 
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Para aulas de Inglês Individuais por Skype FOCADAS EM CONVERSAÇÃO e fazer UMA AULA 
EXPERIMENTAL GRATUITA, basta entrar em contato no prof.newtonrocha@gmail.com ou no whatsapp 
(31) 9143-7388. 
 
Aulas TODOS OS DIAS, de 7 às 23 horas! PREÇOS ACESSÍVEIS! 
As recomendações e depoimentos de vários dos nossos alunos podem serem lidos nesse link: 
https://goo.gl/6vreb2 
 
CONTATO 
Newton Rocha | Professor de Inglês - Aulas por Skype 
WhatsApp: (31) 99143-7388 | Skype: prof.newtonrocha@gmail.com 
LinkedIin: https://goo.gl/7rajxF 
Facebook: https://goo.gl/aokHM1 
Twitter: https://twitter.com/tionitro 
Youtube Canal Newton Nitro: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 
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