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Olá!

Se você é escritor, saiba que uma fórmula de

enredo ou de plot é o seu atalho para escrever.

E aqui mostro algumas das mais famosas

dentre as minhas favoritas.

Manu Valcan

SE VOCÊ CHEGOU ATÉ AQUI SEJA BEM-VINDO



O que é Estrutura
Narrativa?
É a estrutura básica encontrada em narrativas. Nela os

elementos de uma história são organizados de maneira a

constituir uma relação de causa e feito, no qual um conflito

pode ser resolvido ou não.

Independente da maneira que os eventos se organizem, a

narrativa deve ser convincente para quem lê. Fórmulas de

enredo por sua vez servem para organizar as cenas em uma

sequência lógica que faça sentido ao leitor. Não existe uma

estrutura certa ou errada, mas sim aquela que o autor mais

gosta. Eu por exemplo comecei criando meus romances

com o sistema quinário e hoje uso os 7 pontos. O céu é o

limite querido autor.
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01 O esquema quinário | Gustav Freytag

1. Exposição/Apresentação/Introdução: É o início da

história, no qual são apresentados os personagens, o tempo,

o espaço; se tem o vislumbre da situação inicial do

personagem principal, antes do incidente inicial que vai

tirá-lo de sua zona de conforto.

2. Ação crescente: O conflito apresentado pelo incidente

inicial eleva a tensão.

3. Clímax: Onde acontece o embate entre as forças

opostas. É o ponto de maior tensão.

4. Ação descendente: Depois do embate, a narrativa

caminha para sua finalização com cenas que visam a

resolução de conflitos e algumas situações que estejam em

aberto.

5. Desfecho: Solução de conflitos, onde a história pode ter

um final, ou não, permanecendo em aberto.



02 A jornada do herói-Christopher Vogler

Mundo Comum - O herói está em seu mundo normal.

O Chamado da Aventura - Primeiro chamado para a aventura, o conflito se apresenta

Reticência do Herói ou Recusa do Chamado - Acontece uma recusa ou a demora para

aceitar o chamado.

Encontro com o mentor ou Ajuda Sobrenatural - O herói encontra um mentor que o faz

aceitar o chamado e treina para sua aventura.

Cruzamento do Primeiro Portal - O herói abandona a familiaridade de seu mundo

comum e parte para o desconhecido do mundo especial.

Provações, aliados e inimigos ou A Barriga da Baleia - O herói enfrenta testes e

inimigos e em meio a isso, encontra aliados enquanto aprende as regras do mundo

especial.

Aproximação - O herói tem êxitos durante as provações

Provação difícil ou traumática - A maior conflito da aventura, um caso de vida ou

morte.

Recompensa - O herói enfrentou a morte, vence seu medo e agora ganha uma

recompensa.

O Caminho de Volta - Depois de tudo o herói deve retornar para o mundo normal.

Ressurreição do Herói - Outro teste, enfrentar a morte, e deve usar tudo que foi

aprendido.

Regresso com o Elixir - O herói retorna para seu mundo, o "elixir", um símbolo de seu

sucesso, e o usa para ajudar todos no mundo comum.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mentor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elixir


03 Três atos | Aristóteles

Exposição: Se estabelece o "mundo comum" ou o status quo.

O incidente: Um evento que coloca a história em movimento.

1º Ponto de virada: O protagonista decide enfrentar o desafio de frente, sai

da zona de conforto.

Ação crescente: O personagem conhece seus inimigos e aliados, começam

as provações 

Ponto médio. Um evento que perturba a missão do protagonista.

2º Ponto de virada: O personagem é testado, obstáculos aumentam, ele

começa a duvidar de si.

Pré-clímax: O protagonista deve se recompor e escolher entre tomar uma

decisão que pode mudar o curso de sua história ou fracassar.

Clímax: Ele enfrenta o vilão mais uma vez. Ela vai prevalecer?

Desfecho: Todas as pontas soltas são amarradas. O leitor descobre as

consequências do clímax. Um novo status quo é estabelecido pelo

personagem, diferente de como ele estava no começo.

Ato 1: configuração

Ato 2: Confronto

Ato 3: Resolução



04 Curva Fichteana | John Gardner

Incidente inicial: A história já começa apresentando

o conflito.

Ação crescente: O personagem é bombardeado por

uma série de crises uma atrás da outra, aumentando a

tensão da história.

Clímax: As crises e as tensões culminam no clímax, o

maior obstáculo que o personagem vai enfrentar. Algo

decisivo.

Ação decrescente: É a resolução da história depois

do clímax  



05 In medias res | Horácio

Meio da crise: A história começa no meio da ação, enquanto

as coisas já estão acontecendo.

Ação crescente: Enquanto o início da história apresenta o

conflito, a ação crescente mostra por meio de diálogos e

flashbacks, o quadro geral e o que levou a história a este

ponto. Múltiplas crises ocorrerão aqui, até culminar no clímax.

Clímax: Como acontece com os clímaxes típicos, a tensão se

quebra e há um ponto de inflexão na narrativa.

Ação decrescente: Ocorre mais exposição contextualizando

a história. Aprendemos mais sobre como o conflito surgiu, e o

personagem tem a chance de refletir sobre o clímax.

Desfecho: As pontas soltas estão amarradas e as questões

remanescentes são resolvidas.

meio da crise

crises e
flashbacks

ação crescente ação decrescente

resolução

clímax



06 Sete pontos do enredo | Dan Wells

Gancho: O gancho é a primeira cena do primeiro ato. Este é

o ponto de partida do personagem, no qual vemos como sua

vida está.

Ponto de enredo 1 | incidente inicial: Tudo muda de repente

e o personagem é tirado de seu estado inicial.

Ponto de pressão 1: personagem parte em sua jornada e

reage ao seu novo ambiente e desafios. Conflitos externos

surgem, o vilão é apresentado.

Ponto médio: Depois de sofrer muita pressão o personagem

começa a agir.

Ponto de pressão 2: É um ponto de virada, cria suspense ao

fazer o leitor questionar se o protagonista sairá vitorioso ou

não. O protagonista duvida de suas próprias habilidades.

Ponto de enredo 2: O protagonista enfrenta seus inimigos

Resolução: É onde o protagonista retorna a alguma

aparência de normalidade ou aceita seu novo normal.
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07 Save the cat | Blake Snyder

Imagem de Abertura: Como seu protagonista está.

Tema declarado: Somos apresentados ao tema central ou lição da história. Sobre

o que o autor quer falar

Exposição: O herói e o 'mundo comum' são apresentados.

Catalisador: Algo acontece que coloca a história em movimento.

Debate: O herói hesita em agir.

Partir em dois pedaços: O herói aceita o desafio.

História B: A subtrama começa apresentando um personagem que ajuda o herói

em sua transformação.

Diversão e jogos: O protagonista no meio de seu desafio ou jornada.

Ponto médio: O protagonista entra em ação

Caras maus, perto: As coisas começam a piorar para o herói.

Tudo está perdido: As coisas vão de mal a pior. O herói chega ao fundo do poço.

O lado escuro da Alma: Diante da derrota, o protagonista deve refletir sobre sua

perda e como chegou lá.

Partindo em três pedaços: O herói percebe uma verdade que tem escapado

deles todo esse tempo.

Final: Colocando sua nova consciência em ação, o herói enfrenta os bandidos.

Imagem Final: Imagem final que contraste com a imagem de abertura. 
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08 A promessa da virgem | Kim Hudson
 Mundo Dependente: A virgem depende de seus pais, família, sociedade,

cultura ou espiritualidade para sua sobrevivência. Qualquer que seja a

autoridade externa, seja uma influência positiva ou negativa, é a força

antagônica que a virgem deve superar ou se libertar para encontrar seu

verdadeiro eu e valor, que é o objetivo da Promessa da Virgem

Preço da Conformidade: Há alguma expectativa colocada sobre a virgem,

como a necessidade de se destacar em seu mundo.

Oportunidade de brilhar: A oportunidade de brilhar mostra o potencial da

virgem; De perceber seu talento, sonho ou verdadeira natureza e isso torna-se

seu objetivo pessoal.

Vista-se de acordo: Mostra à virgem que seu sonho é possível. Seja em um

nível consciente ou inconsciente, ela começa a trabalhar em direção ao seu

objetivo de transformação

Mundo Secreto: Uma vez que a virgem tenha um gostinho de como seria viver

seu sonho, ela precisa de um lugar privado para expressar essa parte de si

mesma sem o risco de exposição ao seu mundo dependente

Não se encaixa mais no mundo dela: Algo acontece que mostra a ela que

seu mundo secreto e seu mundo dependente não podem permanecer

separados para sempre, são compatíveis. Os dois mundos da virgem estão em

rota de colisão.

Pega brilhando: A temida colisão dos dois mundos da virgem acontece e,

como resultado, ela pode ser punida, envergonhada ou exilada.

 Desiste do que a manteve presa: A virgem aprendeu a enterrar sua dor e

criou um padrão de crença que a impediu de agir e reivindicar sua vida. Se a

virgem não desistir do que a mantém presa, ela nunca se transformará.

Reino no Caos: Uma vez que ela realmente começa a mudar, seu mundo

dependente entra em pânico. Eles vão perder sua grande esperança

Perambula pelo deserto: A virgem se rebelou contra seu mundo, mas ainda

não tem certeza de sua capacidade. Ela vai desistir ou seguir em frente? 

Escolhe Sua Luz: A virgem escolhe seu sonho, independentemente das

consequências. Este é o seu triunfo.

O Reordenamento: Seu mundo comum reconhece o verdadeiro valor da virgem

como ela demonstrou ao perseguir seu sonho. Agora ela deve consertar seus

erros

O Reino é mais brilhante: Ela restaura a ordem e finalmente encontra seu

lugar sendo aceita

 OBS: EQUIVALENTE À

JORNADA DO HERÓI


