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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 | 
 
Continuando a série de vídeos sobre DESCRIÇÃO em NARRATIVAS, onde trago sugestões, dicas e técnicas para 
escritores iniciantes MELHORAREM SUAS DESCRIÇÕES de CENÁRIO, PERSONAGENS, e dos EVENTOS de 
suas histórias, hoje vamos falar de SÍMILES. 
 
O QUE SÃO SÍMILES 
 
SÍMILE é figura de linguagem através da qual alguma coisa é equiparada a outra, através de termos diferentes que 
se unem pela palavra "como" ou por outra semelhante. 
 
É um método poderoso de descrição, porque, além de descrever, ajuda a CONSTRUIR o mundo ficcional da 
narrativa. 
 
BOAS SÍMILES são originais, criativas, inteligentes e muitas vezes engraçadas. 
 
QUANDO E COMO USAR SÍMILES 
 
A forma mais fácil é usar a palavra COMO. 
 
EXEMPLOS 
 
Meu irmão é teimoso como uma mula. 
 
Seus olhos brilhavam como esmeraldas. 
 
Ele era bom assim como um santo. 
 
Era redondo como uma laranja. 
 
QUALQUER outra forma de comparação cai dentro da SÍMILE. 
 
Por exemplo: 
 



Pele tão branca quanto a neve.  
 
A moça parecia uma estátua.  
 
A menina era delicada tal qual uma flor.  
 
A criança pulava feito um coelho.  
 
Ele era bom assim como um santo.  
 
Meu coração batia forte que nem um tambor.  
 
A população sofria igual a uma criança que perde um brinquedo. 
 
Ela recebeu a notícia como se alguém tivesse lhe dado um soco no estômago. 
 
EXISTEM MUITAS outras estruturas para fazer símiles como: 
 
tão alto quanto 
 
tão rápido quanto 
 
mais alto do que um 
 
menor do que um 
 
mais escuro do que um 
 
os uivos do monstro a fez recordar dos ganidos dos cachorros de seu vizinho quanto estavam com fome. 
 
COMO USAR SÍMILES PARA CONSTRUÇÃO DO MUNDO FICCIONAL 
 
Essa é uma dica especial para quem escreve fantasia ou ficção científica. Use símiles para comparar algo do seu 
mundo ficcional com outra coisa de seu mundo ficcional, para manter a imersão. 
 
Por exemplo: o Dragão Verminax era maior do que o Palácio do Sultão de Alkadesh. 
 
Com isso você sedimenta o mundo ficcional na mente do leitor e ainda coloca mais informações adicionais sobre o 
cenário. 
 
SÍMILES E PONTO DE VISTA NARRATIVO 
Procure usar símiles que façam sentido dentro do POV narrativo. Se uma história está sendo narrada pelo ponto 
de vista de uma criança, símiles muito eruditas irão quebrar a imersão. Uma criança irá comparar algo com outra 
coisa dentro de sua experiência. 
 
EXEMPLO. 



 
Aninha viu que o monstro era tão grande quanto sua mãe. 
 
QUANTIDADE DE SÍMILES 
 
Símiles chamam muito a atenção do leitor, por isso, recomenda-se que sejam mais espaçadas. Escolha frases 
mais importantes para usar símiles, e evite clichês, como "quente como o inferno", "alto como uma porta", etc., a 
não ser que estejam em falas de personagens que são caracterizados pelos clichês que usam. 
 
Faça "brainstorms", use o mundo ficcional para criar símiles mais originais. Ao invés de "quente como o inferno", 
no Game of Thrones poderia ser "quente como os Sete Infernos", por exemplo! 
 
EXERCÍCIOS 
 
Leia um livro de ficção e note as símiles. Leia mestres da literatura e veja como suas símiles são originais e 
criativas.  
 
Descreva os locais por onde você anda todos os dias por meio de símiles. O asfalto parece com o que? Os carros 
buzinam como se fossem o que? Etc. 
 
Escolha uma cena de sua história que você queira escrever, reescrever ou editar, de preferência quando o seu 
protagonista POV entra em um lugar novo. Veja o lugar pelos olhos do seu protagonista POV. Como que ela pode 
relacionar as cores, movimentos e formas do lugar? 
 
Faça um caderno de anotações com um BANCO DE DESCRIÇÕES, com frases de descrições de coisas, 
pessoas, movimentos, cores, etc. 
 
BONUS STAGE! 
Comparação x metáfora  
 
Essas duas figuras de linguagem estabelecem relações entre elementos que apresentam características comuns. 
Na comparação há sempre um elemento comparativo que torna a comparação explícita.  
 
Na metáfora, a comparação é feita de modo implícito, não havendo termo comparativo que marque essa 
comparação.  
 
Exemplos:  
 
Aquele atleta é forte como um touro. (comparação)  
 
Aquele atleta é um touro. (metáfora) 
_______________________________ 
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 



  
  
 






