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INTRODUÇÃO 
Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro, do Nitroblog, Blog de Resenhas Literárias e Dicas para Escritores, 
NitroDungeon Blog de Dicas de RPG, e do CANAL DO YOUTUBE 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 | 
 
Esse é o PRIMEIRO VÍDEO de uma série sobre DESCRIÇÃO NARRATIVA, com sugestões, dicas e técnicas para 
escritores iniciantes MELHORAREM SUAS DESCRIÇÕES de CENÁRIO, PERSONAGENS, e dos EVENTOS de 
suas histórias. 
 
COMO USAR AS DESCRIÇÕES DOS CHEIROS PARA AUMENTAR A IMERSÃO NA SUA HISTÓRIA! 
 
Existe uma técnica poderosa para imergir os leitores em sua história: envolva-os utilizando o SENTIDO DO 
OLFATO. 
 
De todos os sentidos, o OLFATO possui um dos efeitos psicológicos mais fortes.  
 
A mera menção de um cheiro evoca memórias e desencadeia associações no inconsciente e no subconsciente do 
leitor. 
 
Mencione um cheiro, e sua cena ganha vida. Mencione mais dois ou três cheiros, e o leitor é puxado para a cena 
como se ela fosse real. 
 
Uma única descrição sobre os cheiros de uma cena pode revelar mais sobre um lugar do que vários parágrafos de 
descrições visuais. 
 
Por exemplo, o protagonista de sua história acabou de entrar em uma casa para pessoas idosas. 
 
Segue o exemplo da descrição usando cheiros: 
 
O local cheirava a repolho cozido, urina e desinfetante.  
 
Essas nove palavras são suficientes para criar uma imagem forte na mente do leitor.  
 
Se ao invés dessa descrição você tivesse escrito: 
 



O local cheirava a sangue e pólvora. 
 
O leitor será levado a imaginar que algum crime aconteceu no lugar. 
 
QUANDO E COMO USAR ESSA TÉCNICA 
 
O melhor lugar para inserir uma frase sobre cheiros é imediatamente após o personagem que comanda o Ponto de 
Vista Narrativo ter chegado a uma nova localização.  
 
Esse é o momento quando estamos mais conscientes dos cheiros de um lugar. 
 
Os cheiros desencadeiam emoções.  
 
Se você quer que seu leitor se sinta bem sobre o novo lugar, use aromas agradáveis.  
 
Se você quer que o seu leitor se sinta mal em relação à esse novo lugar, ou caso você queira prepará-lo para uma 
cena dramática ou desagradável, mencione odores desagradáveis. 
 
CHEIROS E GÊNERO LITERÁRIO 
 
Leitores do gênero de horror, por exemplo, experam por lugares que tenham cheiros horrendos, enquanto leitores 
do gênero de romance, geralmente buscam experiências olfativas prazeirosas, especialmente para cenas de amor. 
 
E um escritor pode e deve usar dos cheiros para quebrar expectativas, criar surpresas e revelações para seus 
leitores. 
 
 
Você pode usar essa técnica em quase todas as cenas, mas busque variedade, alterando a estrutura e o modo de 
introduzir descrição de cheiros.  
 
Seguem algumas sugestões: 
 
O lugar cheirava / fedia a ALGO. 
 
Os odores de A e B misturavam-se com os cheiros de X e Z. 
 
O cheiro do A não conseguiu esconder o fedor de B. 
 
Sob o aroma de A, estavam os odores terríveis de B e C. 
 
Os cheiros de X e Y a fizeram salivar. 
 
DICAS FINAIS 
Se a primeira frase em cada cena é sempre uma lista de três cheiros, torna-se previsível e chato. 
 



Esconda as descrições de aromas, varie a estrutura, as palavras, a sonoridade, o ritmo e os locais onde você as 
coloca. 
 
Use diálogos para mencionar os cheiros do lugar. 
 
Não exagere os cheiros ruins, ou o leitor pode sentir tanta repulsa que ela não quer ler. Na literatura de horror, a 
regra muitas vezes é a oposta, certas cenas aumentam em seu poder aterrorizante com o uso de cheiros bem 
colocados. 
 
Quanto mais específico for o cheiro, melhor. 
 
Use de cheiros exóticos ou peculiares para aumentar a imersão e a sensação de plausibilidade. 
 
_______________________________ 
ENCERRAMENTO 
  
E esse foi mais um NITRODICAS!  
 
E com esse, termino a série de dicas e sugestões mais básicas para escritores iniciantes! 
 
Nos próximos NITRODICAS irei lidar com temas mais específicos, aprofundando nos detalhes da arte de contar 
histórias! 
  
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 faço uma avaliação crítica de obras prontas 
para serem publicadas. Basta entrar em contato, preços acessíveis. 
  
Também dou AULAS DE INGLÊS POR SKYPE, aulas particulares, focadas em conversação, e tenho o canal 
MELHORE SEU INGLÊS, com vídeos diários de dicas de inglês e um podcast semanal! Confira! 
  
Um grande abraço do NEWTON NITRO e aguardem o MARCA DA CAVEIRA, o primeiro volume de uma trilogia 
de FANTASIA MEDIEVAL para o JOGO DE RPG LEGIÃO - A ERA DA DESOLAÇÃO, da EDITORA REDBOX, que 
sairá 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 
  
  
 






