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INTRODUÇÃO 
Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro, do NITROBLOG, BLOG DE RESENHAS LITERÁRIAS E DICAS 
PARA ESCRITORES e onde posto meus contos e livros para download gratuito, do NITRODUNGEON, BLOG DE 
DICAS DE RPG, e do CANAL DO YOUTUBE com dicas diárias de inglês, o 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 | ENVOLVENDO o LEITOR com DESCRIÇÕES de SONS 
 
Esse é o SEGUNDO 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. 
 
USANDO DESCRIÇÕES DE SONS PARA CRIAR ATMOSFERA E AUMENTAR A IMERSÃO DO LEITOR 
 
Uma frase descrevendo barulhos e sons pode ser usada para criar um clima específico para uma cena, e ao 
mesmo tempo AUMENTAR A IMERSÃO do leitor. 
 
De um modo geral, existem dois tipos de sons em narrativas: SONS DE FUNDO e SONS DE AÇÃO. 
 
SONS DE FUNDO 
São os sons que não estão relacionados com a ação, mas que caracterizam um lugar. Esses tipos de "sons de 
fundo" são perfeitos para criar uma atmosfera específica para uma cena. Você pode combinar vários sons em uma 
frase. 
 
Alguns exemplos: 
 
Uma lata de cerveja vazia caiu com um barulho metálico e rolou pela calçada vazia. 
 
No andar de cima, uma descarga fora acionada, e a água gorgolejou pelos encanamentos. 
 
Um trovão ressoou à distância. 
 
O motor da moto roncou alto e os pneus cantaram pelo asfalto. 
 
O estalar do fogo pelos galhos verdes da fogueira foi cortado por um distante uivo de um lobo. 
 
QUANDO E COMO USAR SONS DE FUNDO 
 



Você pode inserir uma frase com sons de fundo todas as vezes que queira estabelecer um tipo de atmosfera, de 
clima.  
 
Seguem algumas dos melhores momentos para se fazer isso: 
 
1) Quando o seu protagonista está em uma "cena de espera", onde ele aguarda algo.  
 
Uma sala de espera para uma entrevista de emprego, uma cela de prisão, um momento sozinho ou acompanhado 
onde está recuperando as forças, etc. 
 
2) Quando você quiser marcar uma pausa no texto.  
 
Por exemplo. Ao invés, de "ele ficou pensativo por dez minutos", você poderia colocar "Ele escutou o apito do trem 
e depois o viu passar, criando um barulho infernal. Assim que o trem passou, sua decisão já estava tomada." . É 
uma maneira criativa e, além de marcar uma pausa ajuda a compor o cenário e a criar a atmosfera da cena. 
 
3) Para enfatizar um momento especial. Um exemplo clássico e bem clichê é o famoso "trovão" em uma história de 
terror, no momento em que o mordomo sinistro aparece na porta.  
 
Essa técnica pode ser usada de diversas formas, por exemplo, antes de uma cena de violência, você pode usar de 
sons desagradáveis, como uma sirene, latidos de um cão raivoso, sons de tiros, etc, para criar tensão no 
subconsciente do leitor e aumentar o impacto dramático da cena a seguir. 
 
O mesmo funciona para outros tipos de cenas, por exemplo, cenas de amor, carinho, afeto, ou alguma conversa 
íntima, podem ser preparadas com sons como "ondas se quebrando no mar", o som de uma brisa farfalhando as 
folhas das árvores, etc. 
 
QUANDO E COMO USAR SONS DE AÇÃO 
 
Todas as vezes que seus personagens fizerem algo, como andar, trabalhar, lutar, descansar, eles fazem isso em 
um lugar específico e suas ações interagem com o ambiente. 
 
Isso cria uma ligação entre a ação e o cenário. 
 
Você pode usar SONS para enfatizar essa ligação, o que AUMENTA A IMERSÃO do seu leitor em sua história. 
 
Essa técnica é melhor usada em cenas de AÇÃO, cenas onde os eventos acontecem rapidamente.  
 
Os sons de fundo em cenas de ação dão para o leitor uma percepção melhor do ambiente sem que diminua o 
ritmo da trama.  
 
A sensação de que um texto é arrastado ou leve e veloz é totalmente subjetiva, e não tem muita relação com a 
quantidade de texto escrito.  
 
É um paradoxo mas experimente comparar textos diferentes, uma narrativa de livro de ação ou thriller com um 
texto mais reflexivo. 



 
Dessa forma, em textos de ação, a adição de sons, quando bem feita, não interfere na sensação subjetiva da 
cena, ou melhor, aumentando a imersão, a experiência da ação descrita é mais satisfatória. 
 
Você pode colocar o som dentro da frase descrevendo a ação por meio de verbos específicos. 
 
Exemplo: 
 
Ele marchou até a entrada e esmurrou a porta. 
 
Ela chutou a porta do carro. 
 
As escadas de madeira gemeram sob seus pés. 
 
O soco explodiu em sua orelha. 
 
Ele apertou o botão, as portas chiaram ao abrir, e um tiro estourou de dentro do elevador. 
 
DICAS DE COMO USAR SONS 
Procure usar VERBOS para descrever os sons, antes de usar adjetivos, advérbios ou símiles. 
 
Ao invés de Ela escutou sons de pássaros, seria melhor, pássaros piavam ao seu redor. 
 
EXERCÍCIOS PRÁTICOS 
1) Analise uma de suas cenas. Que tipo de sons de fundo poderiam estar nessa cena? Faça uma lista. Combine 
três deles em uma frase. Insira a frase em sua cena, escolhendo um momento onde seu personagem está 
esperando algo, ou tem tempo para ouvir o ambiente. 
 
2) O que os personagens estão fazendo na cena que você está trabalhando nesse momento? Quais são os 
barulhos que seus movimentos criam no chão, ou ao entrarem em contato com os objetos da cena, etc.? 
 
3) Ande pelas ruas, sente-se em um bar, ou preste atenção quando você caminha até o seu trabalho ou escola? 
Que barulhos você escuta? Escreva os barulhos e faça uma coleção de descrições para usar em cenas! 
_______________________________ 
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 – Érika e Newton Inglês por SKYPE 
https://goo.gl/KYns5i 
 
Escute e Baixe o nosso MELHORE SEU INGLÊS PODCAST! 
https://melhoreseuinglespodcast.wordpress.com 
 
Se inscreva no nosso Melhore Seu Inglês PODCAST no ITUNES  
link: https://goo.gl/dVUYCq 
  
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 
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