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O segredo para escrever uma história 
de terror assustadora



Incite o medo do desconhecido

Para escrever uma história de terror que tira o sono dos seus leitores, você deve

mostrar a eles um mundo de possibilidades macabras que eles desconhecem. Criaturas e

tragédias que podem recair sobre alguém quando essa pessoa menos espera.

O terror surge do medo do desconhecido. Não é a morte em si, mas a dúvida do que

virá depois. Não é a escuridão em si, mas o fato que ela esconde perigos, de forma que

não podemos nos preparar nem nos proteger.

Por isso, ao escrever uma história aterrorizante, evite revelar demais. Melhor do

que mostrar quem é o monstro, é descrever as sensações horríveis que ele desperta nas

personagens.

Em terror, mais do que em qualquer outro gênero literário, o “show, don’t tell”

(mostre, não diga) se prova fundamental. Em vez de usar palavras como “medo”,

“assustado”, “terror”, faça o leitor sentir na pele o que a personagem está passando.

Use e abuse de todos os sentidos. Descreva o cheiro do monstro, a sensação do seu

toque, os sons que ele provoca (inclusive aqueles que foram alarmes falsos). Crie tensão

e não explique demais.



Cause desconforto em quem lê
O medo está relacionado a outra sensação humana: o desconforto e um incômodo

profundo. Mas como causar esse desconforto?

Pense primeiro no que deixa você desconfortável. Por que um sorriso pode ser uma

expressão inocente de felicidade e, às vezes, uma ameaça? Por que alguns palhaços são

simpáticos (para quem não tem fobia, é claro) e outros… nem tanto?

Em todos os cenários que causam desconforto, há algo que parece errado, mesmo

que os leitores não saibam explicar exatamente o porquê.

Uma escada em que falta um degrau. Uma música que de repente fica fora do

tom. Uma risada um pouco aguda demais. Um sorriso malicioso. Um olhar sem vida.

Sem dúvidas, uma das maneiras mais eficazes de aterrorizar o leitor é atacar

diretamente a sua zona de conforto. Observe como todos esses elementos eram

amigáveis. Destrua a confiança nos momentos simples, nos locais seguros, nas pessoas

“boas”.

Cause desconforto. Distorça a realidade. Coloque elementos estranhos onde tudo

deveria ser normal. Crie desconfiança em personagens até então inocentes.



Encontre os seus medos mais obscuros
Todos temos medo de algo. Até os animais sentem medo. É uma sensação

instintiva e profunda, capaz de nos paralisar quando deveríamos correr e abandonar

quem deveríamos ajudar.

Mas o medo está em todos nós. Inclusive em você, autor. E, se uma coisa é capaz de

assustar você, ela tem potencial para assustar seus leitores, pois o medo é universal.

Dessa forma, escrever terror também é cavar as profundezas do seu subconsciente,

encontrar e explorar seus medos. É mais do que enfrentá-los, é usá-los ao seu favor.

Quando você souber exatamente o que o assusta, ficará muito mais fácil reproduzir

isso em palavras e levar os leitores nessa jornada macabra.

Mas lembre-se! Nada de ser óbvio ou superficial demais. Não estamos falando de

questões simples como “tenho medo de aranhas”, mas cada pequeno detalhe de uma

aranha que você considere repulsivo. Cada situação hipotética que tira você do sério.

Você deve explorar seus piores pesadelos. Aqueles que fazem você suar frio. Aqueles

que deixam seus dedos formigando enquanto você escreve. Aqueles que tirarão seu sono

à noite.



3 Histórias de terror para ler antes de dormir



Anabelle
Em 1970, Dona, uma estudante de 20 anos, ganhou de presente uma boneca

daquela época chamada Raggedy Ann. Dona colocou a boneca sobre sua cama
e lá ficou por alguns dias. Mas depois de pouco tempo, a boneca começou a aparecer
em diferentes partes da casa. Quando perguntou a seus colegas quem a tinha
mudado de lugar, todos disseram que não mexeram na boneca.

Com o passar dos dias, ao lado da boneca apareceram
notas sem sentido, que Dona não entendia. Um dia depois,
a boneca apareceu com sangue nas mãos. Tudo foi tão
estranho que decidiram chamar uma médium. De acordo
com a mulher, a boneca tinha o espírito de uma menina
de 7 anos chamada Annabelle Higgins, que havia sido
assassinada naquela casa anos atrás. Ao saber disso, Dona
e sua amiga sentiram compaixão e deram permissão
ao espírito para viver na boneca, porque, de acordo com
a médium, ele se sentia confortável em viver ali.

https://es.wikipedia.org/wiki/Raggedy_Ann
http://www.noticias.com/insolito/historia-real-de-annabelle-higgins-la-nina-que-posee-a-la-muneca.html


Mas Lou, o namorado de Dona, não concordou e tentou se livrar da boneca.
Um dia, entrou no quarto onde ela estava e sentiu uma queimadura em seu
estômago. Quando ele ergueu a camisa, viu que tinha 7 cortes.

Lou estava tão incomodado, que pediu que um padre fosse à casa, que entrou
em contato com Ed e Lorraine Warren, caçadores de fantasmas e pesquisadores
de fenômenos paranormais. Quando os Warren estudaram o caso, disseram o casal
tinha tido sorte, porque a boneca não estava assombrada, mas estava possuída por
uma entidade escura, que desejava possuir Dona.

Fizeram vários exorcismos sem sucesso na boneca, então os Warren decidiram
levá-la para casa. Um dos padres que os ajudou, duvidava que a boneca tivesse
algum poder e até mesmo a sacudiu com força, para mostrar que não podia fazer
nada. Quando voltou para casa, sofreu um grave acidente em seu carro e quase
perdeu a vida. Essa foi apenas uma de suas vítimas.

Ali mesmo, a boneca continuava mudando de lugar sozinha. Então, decidiram
trancá-la numa caixa de vidro, onde permanece até hoje e pode ser visitada
no museu de ocultismo dos Warren nos Estados Unidos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Ed_y_Lorraine_Warren
https://www.kienyke.com/historias/quien-es-annabelle-muneca-pelicula-terror




A misteriosa morte de Elisa Lam
Em 2013, a jovem Elisa Lam decidiu realizar

uma viagem para conhecer os Estados Unidos.
Elisa era filha de imigrantes chineses e morava
no Canadá com sua família. Ela acabara de
terminar seus estudos universitários e estava
prestes a viver com seu namorado. Ela era uma
garota doce, amigável e muito sociável. Antes
de começar sua nova etapa, queria viajar. Foi
assim que chegou em Los Angeles em 2013, onde
se hospedou em um hotel antigo e barato
chamado Hotel Cecil.

Ele começou a passear pelas ruas de Los
Angeles, sempre usando o transporte público,
porque queria economizar dinheiro. Os funcio-
nários do hotel a descreveram com uma garota
muito amigável.

https://en.wikipedia.org/wiki/Death_of_Elisa_Lam


Mas alguns dias depois Elisa deixou de se comunicar com seus pais.
Havia desaparecido. Seus pertences estavam em seu quarto, mas não havia vestígio
da garota. Seus pais se mudaram para os Estados Unidos para investigar. Fizeram
coletivas de imprensa sem sucesso.

A polícia solicitou os vídeos das câmeras de segurança ao hotel e o que viram
era tão desconcertante quanto arrepiante: nelas você via a garota com um compor-
tamento estranho. Era possível ver que fugia pelos corredores de "algo" invisível,
ia até os elevadores para se esconder, ela se inclina para se certificar de que não
estava sendo perseguida, mas não era possível ver mais ninguém nas imagens.

A polícia concluiu que Elisa estava sob a influência de alguma droga ou álcool
ou que ela tinha tido um surto de esquizofrenia, mas os pais não concordaram com
as duas hipóteses.

À medida que os dias se passaram, a investigação continuou e, enquanto isso,
no Hotel Cecil, os clientes reclamaram que, ao tomar banho, a água saía preta e chei-
rava muito mal. O mesmo ocorria na cozinha ao usar a água, então um empregado
subiu ao telhado para verificar os 4 tanques de água. Quando abriu o tanque, viu
que a água estava verde e preta, e dali vinha um fedor insuportável. Dentro do local
estava o cadáver de Elisa, portanto os hóspedes tinham bebido e usado essa água.



Os bombeiros chegaram para
remover a falecida, mas nem eles
conseguiram entrar pela porta
pequena. Eles se perguntaram
como um corpo tinha passado por
ali. No final, eles tiveram de cortar
o tanque para conseguir tirar Elisa.

A polícia, sem encontrar
sinais de tortura, determinou que
havia sido suicídio.

Além desse caso, o Hotel Cecil, construído em 1917, tem sido desde
então o cenário de vários assassinatos e suicídios, bem como a moradia
de 2 assassinos em série. Muitos clientes afirmam ter sentido a presença
de entidades escuras no local.



A casa da morte

Na cidade de Nova York,
há uma antiga casa de tijolos
chamada “The house of death“
(”A casa da morte"). Este belo
edifício foi construído
em 1874 e depois foi dividido
em apartamentos. Dizem que
nele habitam 22 espíritos.
Entre os seus habitantes está o
famoso escritor Mark Twain,
que morou ali por um ano, que
dizem ser possível ver seu
fantasma acompanhado por
um gato.

https://www.google.com.mx/maps/uv?hl=es&pb=!1s0x89c2599715b9949f:0xaff0dfbcf1798436!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4s/maps/place/The%2Bhouse%2Bof%2Bdeath%2Bnew%2Byork/@40.7338051,-73.9963879,3a,75y,204.92h,90t/data%3D*213m4*211e1*213m2*211sl02bxE-aVpTYAPBmeGF63Q*212e0*214m2*213m1*211s0x89c2599715b9949f:0xaff0dfbcf1798436!5sThe+house+of+death+new+york+-+Buscar+con+Google&imagekey=!1e2!2sl02bxE-aVpTYAPBmeGF63Q&sa=X&ved=0ahUKEwialpz96v7WAhWj34MKHZIJAsIQpx8IgwEwCg


Além dessas histórias, seus inquilinos já narraram diversas experiências
terríveis vividas no edifício. Entre eles estão as das Jan Bryant Bartell, uma garota
que se mudou para lá com seu companheiro em 1957. Desde o primeiro dia, Jan
sentiu uma presença muito pesada na casa, além de se sentir estranha e observada.
Uma noite, quando ia à cozinha para tomar água, Jan ouviu passos atrás dela, mas
quando se virou não viu ninguém. Ao voltar, sentiu que alguém roçava seu pescoço.

Isso aconteceu com ela várias vezes
e começou a escrever um diário com todas
as suas experiências. Dias depois, um cheiro
muito desagradável começou a emanar
do chão. Um dia, Jan estava fazendo serviços
de casa, quando viu uma figura humana
estranha, uma sombra escura com a silhueta
de um homem muito alto e forte. Ela foi
a outra sala e, quando olhou, lançou
um grito: a sombra estava lá.

Para onde quer que se movesse, o homem a seguia. Ela estendeu a mão para
tocá-lo e sentiu um frio nas pontas dos dedos, descrevendo-o como uma substância
sem substância.

https://the-line-up.com/house-of-death-manhattan


Depois de alguns anos, eles decidiram se mudar, mas Jan escreveu
que aquele ser escuro a perseguiu pelo resto de seus dias. Para onde fosse, esse
ser estava junto. Jan morreu em circunstâncias estranhas, talvez tenha cometido
suicídio. Anos depois, em 1987, uma pequena garota morreu no mesmo edifício,
por causa de uma pancada dada por seu pai. No momento, o prédio está vazio,
mas seus vizinhos asseguram que uma presença maligna ainda vive ali. Como
conta um fotógrafo de modelos que vive em frente. Ele diz que muitas modelos
que o procuram para fotos, saem aterrorizadas com o lugar, porque veem
o espectro de uma mulher má e nunca mais voltam. Você se atreveria a visitar
o edifício?


