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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 | 
 
Encerrando a série 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 vou dar algumas sugestões para você analisar as suas descrições. 
 
USANDO A LUZ PARA CRIAR ATMOSFERA 
 
Para passar a atmosfera de um lugar, coloque uma frase indicando a iluminação, por onde a luz entra, 
em que ela reflete, etc. 
 
Construindo essa frase com criatividade, você pode evocar qualquer tipo de atmosfera que quiser: 
assustadora, realista, romântica, otimista, depressiva, agressiva, gentil, etc. 
 
COMO USAR ESSA TÉCNICA 
Se pergunte, em uma cena, de onde a luz está vindo? É luz do sol, velas, lanternas, tochas, luzes de neo, 
etc.? Como é essa luz? Ela é dura, gentil, penumbra, brilhante, intensa, colorida?  
O que a luz faz? Ao invés de simplesmente ILUMINAR a sala, busque maneiras criativas de indicar a 
iluminação. A luz cria padrões? Cria um jogo de sombras? Ela pisca, pulsa ou é firme? A luz entra 
através de uma janela? 
 
Quando estiver escrevendo uma cena ao ar livre, descreva se algo reflete, brilha, ou rebrilha com a luz.  
 
A qualidade da luz também varia dependendo das horas do dia. De manhã, a luz tende a ser fria e clara, 
mostrando tudo em cores brilhantes e bem nítidas.  
 
Ao meio dia a luz é intensa e dura, as sombras são curtas, e tudo parece estar lavado de sol e meio 
pálido.  
 
De tarde a luz fica mais suave, envolvendo tudo em um brilho dourado e as sombras aumentam. 
 



Sombras também são importantes para criar atmosferas para as cenas. Você pode usar sombras para 
criar suspense, incerteza ou até para indicar a hora do dia da cena. 
 
USANDO O CLIMA PARA INTENSIDADE EMOCIONAL  
 
O clima é uma das ferramentas mais simples e poderosas para um escritor. 
 
Use o clima de uma cena para criar atmosfera, aumentar a tensão e acumilar intensidade. 
 
A clássica tempestade no clímax de uma história de terror é um exemplo, mas você pode usar o clima em 
qualquer gênero. 
 
Você pode usar um clima típico do local da narrativa, ou criar um clima atípico, sinalizando que mudanças 
irão acontecer com a história. 
 
Personagens percebem o ambiente de maneira diferente de acordo com o clima.  
 
Chegar em uma casa abandonada de noite, no meio de uma tempestade, é diferente de chegar na 
mesma casa de dia, sob o sol do meio dia e sem chuva. 
 
Quando mais EXTREMO for o clima, mais intensa será a cena.  
 
Climas Extremos, como Tempestades, Furacões, Granizo, Tufão, entre outros, jogam os personagens em 
situações estressantes onde ele mostrarão o que tem de melhor e de pior. 
 
DETALHES PARA REALISMO 
 
Detalhes visuais bem escolhidos aumenta o realismo ou a plausabilidade da narrativa, e revelam mais 
sobre um lugar do que descrições extensas. 
 
Mencione pequenas coisa que passa despercebido pela maioria das pessoas, mas que seja 
representativo do lugar. 
 
EXEMPLO: Ao invés de descrever uma cozinha com fogão, geladeira, pia, etc. e depois dizer que está 
suja, você pode simplesmente dizer que a pratos e copos sujos se empilham sobre a pia, onde moscas 
revoam sobre os restos de comida. 
 
O segredo é escolher o detalhe certo que irá passar a descrição do ambiente para o leitor. Outra dica é 
usar detalhes específicos. Ao invés de uma revista em quadrinhos estava sobre o sofá, seria melhor algo, 
como "havia um exemplar da Mônica no sofa, onde a dentuça está girando seu coelho azul prestes a 
espancar o Cebolinha. 
 
EQUILÍBRIO É O SEGREDO DAS DESCRIÇÕES 
Revise suas descrições sempre, e busque deixar o essencial para a sua narrativa.  
 
Uma narrativa com poucas descrições pode deixar o leitor perdido sobre os acontecimentos. 



 
Uma narrativa com muitas descrições podem entediar o leitor e diminuir o ritmo da trama. 
 
Um erro comum é descrever apenas no começo de uma cena e depois não mais tocar no assunto. Isso 
pode deixar os leitores perdidos, e sem conecção sobre onde ocorre a cena. 
 
Mas cada narrativa e cada estilo tem suas necessidades. Só o autor, depois de muitas reescritas e 
releituras, poderá decidir sobre a quantidade ideal de descrições. 
_______________________________ 
ENCERRAMENTO 
  
E esse foi mais um NITRODICAS!  
  
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 
  
  
 






