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evite os 10 erros do
escritor iniciante

“Você pode não escrever

bem todos os dias, mas você

sempre pode editar uma

página ruim. Você não pode

editar uma página em

branco.”  

"A primeira versão de
qualquer coisa é uma
bosta." 

A ideia é que você faça,

erre e então conserte o

texto. Sua primeira

versão serve para tirar a

ideia da cabeça e para

você conhecer melhor a

história. Nas versões

seguintes, a qualidade

vai sendo atingida

"

Não existe um único escritor que

nasceu pronto. Todos – mesmo

aquele que você considera um gênio

– precisaram aprender a escrever

bem. E para aprender, precisamos

errar muito. Conhecer os erros mais

comuns aos escritores facilita e

acelera o aprendizado. 

Jodi Picoult

Ter e planejar a escrita de
uma ideia

Planejar e pesquisar são
atividades importantes, mas
sem a escrita de fato, elas
perdem a razão de existir

Deixar o texto pronto costuma
exigir diversas verões de
reescrita. Rescrever uma vez é
muito pouco

Ao final da primeira versão,
você tem em mãos o embrião
da história. Falta desenvolvê-
lo em todo o seu potencial

Terminar a primeira versão  
- a versão de descoberta

Terminar a segunda versão

guia do escritor de ficção

Ernest Hemingway
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para mais conteúdo, acesse
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Esses são erros básicos que desclassificam o texto de

um concurso ou que fazem com que o leitor abandone

a história, sem chances de reconquistá-lo. 

Mais nenhuma palavra será lida nem pelo editor, nem

pelo leitor. O escritor perdeu a sua oportunidade.

Ponto.

São erros que precisam ser corrigidos.

Escreva, reescreva, edite
Repita esse ciclo várias
vezes antes de publicar
qualquer material

1

erro 01

© 2021 Guia do Escritor de Ficção

Enquanto escreve a primeira versão de uma história, não me preocupe se
está cometendo erros – pelo menos, não no início. Escreva sabendo que
vai revisar e reescrever o texto algumas vezes até que ele seja publicado.
 
Sua ideias surgem numa velocidade maior do que você consegue digitar.
Para não perdê-las e para se manter concentrado no fluxo da escrita,
nesse primeiro momento, escreva sem pensar no resultado.

A consequência é uma primeira versão cheia de todo os tipos de erros – e
muitos deles criam barreiras na leitura.

Contudo, o erro real é acreditar que o texto está pronto. Não está. Falta
ainda muita reescrita.

10 erros do escritor iniciante

para mais conteúdo, acesse
brunocrispim.com/escoladeescrita

erros de ortografia e gramática

preocupação excessiva com regras gramaticais

repetição de palavras

mescla de tempos verbais

Seus exemplos principais são:
    

barreiras
de leitura



   

Com a reescrita, 8 (dos 10) erros que trato neste infográfico

seriam resolvidos naturalmente.
   

Infelizmente, a maioria de escritores não ouviu falar dessa

frase emblemática de Hemingway:

Por volta de 80% dos textos que analisei nos últimos

anos tinha um problema fundamental: não estavam

prontos.
    

Eram apenas uma primeira versão. Se mais tempo e

esforço fossem investidos, eles ficariam bons.
  

O grave é que vários autores não sabiam disso.

"A primeira versão de
qualquer coisa é uma
bosta" ¹
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Uma obra em seus estágios iniciais não deve ser julgada
pelo o que ela é, mas pelo que pode ser.
   

Ela não tem forças para ser colocada à prova e sobreviver
sozinha. Por isso, deve ser posta em uma incubadora –
exatamente como como um recém-nascido ou uma
empresa.
   

Cuide do seu livro. Mostre que se importa com o seu texto
com ações – através da quantidade de vezes que você o
reescreve.

para mais conteúdo, acesse
brunocrispim.com/escoladeescrita
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erro 02

não está
pronto

Ernest Hemingway

¹ perceba que é a segunda vez que você lê essa frase por aqui. Trate de gravá-la.



estabelecer o gênero
introduzir o protagonista
mostrar o mundo 
dar pistas do tema
apresentar a situação dramática

Existem 5 funções de um primeiro capítulo, de uma

primeira cena, de uma primeira frase nos livros de

ficção:
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fuja de clichês: nada de começar o seu livro no quarto do
protagonista com ele acordando, se olhando no espelho e relatando
as suas características físicas

agrupamento: junte elementos de cenas fracas para formar uma cena
inicial que impactante

deslocamento (in media res): traga uma cena do meio da história
para o início. Assim, o livro começa mais acelerado

sedução pelo tom: use a voz do narrador para conquistar o leitor de
pronto. Principalmente se este for em primeira pessoa. Mostre como
este é uma pessoa interessante e única

3 técnicas para inícios melhores:

10 erros do escritor iniciante

para mais conteúdo, acesse
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Contudo, por mais que sejam funções
práticas e diretas, elas não são o objetivo
final. São meios para o fim.

erro 03

1º capítulo
não captura

O propósito de um
primeiro capítulo é só
um: conquistar o leitor
imediatamente



O enredo é a sucessão de ações que acontecem em

uma história. É uma grande corrente de elos

progressivamente maiores – até o clímax.
    

Se um dos elos não é firme o suficiente, toda a corrente

estará comprometida. 

Compreender o enredo 
é dominar a estrutura
aristotélica de histórias
com 3 atos

4
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falta de foco narrativo: sobre o que é a sua história? Cada cena
deve contribuir para essa resposta. Nenhuma cena deve contar
uma outra história

cenas desconexas: cenas não combinam entre si – seja na carga
dramática ou no tom do texto

furos no enredo: falhas de continuidade, no desenvolvimento de
personagens ou na linha de ação

Quando uma ou várias cenas não funcionam, o enredo também não
funciona em todo o seu potencial. Existe algum problema a ser
corrigido.

Pela minha experiência, a maioria dos textos do escritor iniciante
apresenta um dos problemas abaixo:

     

    

para mais conteúdo, acesse
brunocrispim.com/escoladeescrita

Cada ação deve criar, desenvolver ou solucionar

um dos conflitos fundamentais da história. Toda

cena tem que empurrar a trama para frente.

enredo não
funciona

guia do escritor de ficção



Show, don’t tell. Mostre, não conte.

Nenhum dos conselhos de escrita é tão dado e tão

pouco compreendido (menos ainda seguido), então,

preste atenção porque esse é, na minha opinião, o

conceito mais importante deste infográfico.

A ambição por trás do mote – que parece simples, mas

não é – é facilitar a imersão do leitor ao criar uma

narrativa que soe natural. 

Sutileza é a
          palavra-chave

5
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O significado de dramatização da exposição é dar,
indiretamente, ao leitor todas as informações
necessárias para o bom entendimento da história.
Através de ações ou diálogos. Fazendo isso, a cena
ficará mais suave e você eliminará barreiras que
impedem a imersão na história.

10 erros do escritor iniciante

para mais conteúdo, acesse
brunocrispim.com/escoladeescrita

falta 'show
don't tell'

5

“Nunca force palavras nas bocas das personagens para

contar ao público sobre o mundo, a história ou as pessoas.

Em vez disso, mostre-nos cenas honestas e naturais nas

quais os seres humanos conversam e se comportam de

maneira honesta e natural (...). Em outras palavras:

dramatize a exposição.”
Robert Mckee



CENA DITA

Jorge e Eliza não se viam há muito tempo. Desde que

terminam o namoro, quase um ano atrás. Um dia, eles

se encontram. Ele fica confuso e envergonhado ao

perceber que ela continua mexendo com o seu

coração.

5

erro 05
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É muito mais fácil e rápido contar alguma coisa. É a
exposição pura e simples. Mas a dramatização é
mais envolvente. Traz o leitor para perto. Faz com
que viva a história

10 erros do escritor iniciante

para mais conteúdo, acesse
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falta 'show
don't tell'

5

CENA MOSTRADA

Jorge passa o olho pelas pessoas que andam pela rua. Encara por

alguns segundos um careca de terno impecável. Impressionante,

até a careca fica bem nele, pensa. Depois muda para numa idosa

corcunda. Uma velhinha com o mesmo olhar concentrado que a sua

falecida avó tinha em seus últimos passeios. Medo de errar um

passo e cair, sua mãe lhe contou.

Depois, olha para uma loira de vestido colado. Ela o encara.

– Jorge?

Ele encara a loira. Boca aberta. A voz não vem.

Ela se aproxima e beija suas bochechas. Jorge não reage. As mãos

continuam paralelas ao seu corpo.

– Sou eu. Eliza. Vai falar que não se lembra de mim! – Coloca as

mãos na cintura. – Não faz nem um ano que a gente... você sabe...

Ele sorri. Vermelho.

– Lógico que eu lembro de você lind... quer dizer... eu lembro de

você, sim, Eliza.

Ela sorri. 

Com o rosto quente, ele abaixa a cabeça. 



Um romance comum é habitado por personagens. Um

grande romance é habitado por pessoas complexas,

únicas, vivas. Criaturas que excedem comparações com

gente que conhecemos ou personagens que lemos. São

seres autônomos, livres.

Infelizmente, esse tipo ideal de personagem é raro na

literatura e no audiovisual.

encontre o defeito que
define seu protagonista 

6
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Para construir personagens incríveis, você precisa compreender

quais são os seus conflitos fundamentais.
    

Conflito é um desequilíbrio, uma perturbação. São problemas a

serem resolvidos através do aprendizado. Exatamente por isso,

são o combustível de uma história. Cada um deles impele que

suas personagens ajam.
    

Ainda que estes indivíduos decidam não agir, mais conflito será

criado, mais ação será necessária, e o enredo seguirá em frente.

para mais conteúdo, acesse
brunocrispim.com/escoladeescrita

Não é fácil fazer com que ganhem vida. Por isso,

precisamos estudar mais sobre as personagens. Devemos

exercitar a empatia. Entrar na cabeça de todos os

envolvidos na trama. Conhecer as suas escolhas mais

importantes. Investigar o que as levou a essas escolhas.

personagens
superficiais

guia do escritor de ficção



“Em relação ao aspecto formal, você não comete o erro

de muitos autores novos, que, na intenção de deixar o

texto ‘elegante’, recorrem a palavras rebuscadas e

expressões ‘requintadas demais’, ou seja, pedantes, que

acabam tendo o efeito contrário. No seu caso, o léxico

utilizado é simples e enxuto, o que confere fluência e

elegância ao texto.”

O resultado desse lirismo
fingido é que o texto fica
confuso

7
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falta de clareza
ritmo truncado
reler para compreender 

A pessoa insegura tem medo de críticas. Foge de quem pode não gostar
do que ela faz. Esconde-se com receio de que alguém confirme a sua tese
de inferioridade.
     

Escritores inseguros se escondem atrás de palavras rebuscadas. Em uma
tentativa de impressionar o leitor, usam todo o arsenal de sinônimos
obsoletos do dicionário e paralisam seus verbos no pretérito mais-que-
perfeito ou no futuro do pretérito. Buscam a complexidade dos textos
jurídicos e o resultado na escrita é o mesmo:
    

10 erros do escritor iniciante

para mais conteúdo, acesse
brunocrispim.com/escoladeescrita

Esse foi o parecer crítico da especialista Lúcia Facco

sobre o meu primeiro romance (O Segundo Caçador).

Chegar nessa simplicidade nos toma tempo e esforço.

Foram várias versões até neutralizar o primeiro impulso

do escritor iniciante: tentar impressionar o leitor com

palavras difíceis.

lirismo
forçado

7



O excesso corrompe o valor de qualquer coisa. Tenha

muito tempo e não se importará em perder horas do

seu dia no ócio. Tenha muito dinheiro e não ligará em

gastar fortunas em coisas sem importância. O mesmo

acontece com as ideias e com as palavras.
    

Use muitas palavras repetidas e a importância individual

delas vai ser depreciado. Repita uma mensagem duas

vezes e, juntas, elas terão menos significado do que a

primeira utilização.

Se puder dizer alguma
coisa em uma frase, não
use duas

8

erro 08
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prolixidade: muitas palavras dizendo pouco
adjetivos genéricos: bonito, fraco, bom (etc.) são opções triviais e
abstratas que terceirizam o esforço de imaginar os detalhes da cena
advérbios desnecessários: com frequência, são usados como um atalho
para incitar intensidade
dúvida forçada: talvez, quase, seria (etc.) são usados como muletas
para simular incerteza
conectivos: aumentam frases com repetições e atrapalham o ritmo
verbos de pensamento: perceber, refletir, imaginar (etc.) os substitua
por verbos que criem movimento físico das personagens
redundância de ideias: explicar o que não precisa, tirando o impacto
da cena – info dump

Busque no seu texto opções melhores para:

para mais conteúdo, acesse
brunocrispim.com/escoladeescrita

Com muitas palavras e ideias fracas, a escrita perde

muito do seu impacto. Ao escrever, escolha bem as

peças que vai usar. Escolha ingredientes potentes e os

coloque no lugar certo.

palavras
fracas em
excesso

8

guia do escritor de ficção



Ao terminar a primeira versão de um livro, o escritor

tem apenas uma vaga ideia de todas as decisões que

precisou tomar. Muita coisa “ganhou vida” e saiu do seu

controle. Outras foram pequenas demais para ele

perceber. São escolhas involuntárias relacionadas ao

que ele leu, assistiu, estudou, viveu.

Mas nem todas essas escolhas são acertadas.

Para aprimorar a

qualidade do texto, faça

testes e o reescreva

diversas vezes

9
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Qual o melhor narrador para o seu livro? 

O texto ficaria melhor no passado, no presente ou no futuro? 

Livro todo em diálogos ou sem diálogo algum?

Voz contemplativa ou acelerada? 

Linguagem poética ou chula? 

Ponto de vista de uma personagem ou duas? Ou três? 

Protagonista é o herói ou o vilão? 

Que tipos de verbos usar? 

Parágrafos e frases grandes ou curtos? 

Descrição realista, romântica ou minimalista? 

Todas essas, e muitas outras, são as decisões de estilo e enredo que você

vai ter que tomar enquanto estiver escrevendo a sua história –

conscientemente, ou não. Querendo, ou não.

10 erros do escritor iniciante

para mais conteúdo, acesse
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Reaproveitamos o que funciona em outras mídias.

Copiamos o estilo de livros de outras épocas. Quando

nossas referências são textos contemporâneos,

internalizamos os seus vícios. Usamos o que funcionou

nessas histórias mesmo que não serva para a nossa.

estilo
incoerente

9



“Se o seu diálogo é uma porcaria, toda a sua

maravilhosa história, toda a complexidade da sua

personagem, vai ser enterrada sob a banalidade do seu

diálogo. (...) Quando os diálogos não convencem,

personagens não convencem. E quando as personagens

não convencem, a história não convence o leitor.”

nada mostra mais a

faceta única de uma

personagem do que

sua fala

10
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show, don't tell

caracterizar personagens

impulsionar a trama

expor informação

adicionar tensão

dar ritmo à trama

Conheça as funções dos diálogos:

Escrever um bom diálogo é dificílimo e não costuma ser algo atingível de

primeira. Costuma demorar diversas versões até que você consiga lapidá-

los. E esse o verbo que você precisa ter em mente ao escrever diálogos:

"lapidar"

para mais conteúdo, acesse

brunocrispim.com/escoladeescrita

Depois de reescrever o texto algumas

vezes, separe uma versão de reescrita

apenas para avaliar seus diálogos

diálogos
ruins

10
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Robert Mckee



Quer saber mais sobre os 10 erros

mais frequentes dos escritores

iniciantes?
    

Nesse e-book eu disponho de mais

de uma década de experiência

como autor, leitor crítico e

professor de escrita para tratar

com detalhes cada um deles.

!

evite os 10 erros do
escritor iniciante

Acelere sua evolução com
os e-books do Guia   

E aí,
gostou

guia do escritor de ficção
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para mais conteúdo, acesse

brunocrispim.com/escoladeescrita

     

Sempre oferecendo soluções práticas para resolvê-los.

https://www.amazon.com.br/dp/B089CZ8LKM/
https://www.amazon.com.br/dp/B07SSH9BDB
https://www.amazon.com.br/dp/B083F698SV
https://www.amazon.com.br/dp/B07WDDBF5B
https://www.amazon.com.br/dp/B08P4BKLTN

