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Era uma vez...

Boa viagem!
Este trabalho é uma coletânea de intervenções/invenções narrativas e gráficas, estimuladas por um
desafio criativo: a partir da imagem de um quarto com diversos objetos, os alunos foram convidados a
desenvolverem as suas narrativas e imagens. Um quarto e seus objetos foram então, o ponto de partida para a
viagem autoral e criativa. Um mergulho na imaginação e memória, no cotidiano, nos sonhos, medos e aventuras
que habitam os corações e as mentes de nossos jovens.
O projeto englobou diversas etapas. Na primeira, a leitura da imagem-desafio e a relação com seu próprio
quarto. O reconhecimento de seu espaço enquanto estimulo a construção de um olhar, que permite reconhecer o
“seu lugar” também um espaço poético e recanto da imaginação.
A segunda etapa foi dedicada ao desenvolvimento e a produção das narrativas, momento onde as
intervenções e manifestações dos alunos, serviram como base para mediação dos professores no sentido do uso
da linguagem culta, do conhecimento e respeito ortográfico, da construção do texto e na identificação dos
gêneros textuais e – fundamentalmente - na possibilidade do uso da escrita como meio de intervenção no mundo.
A terceira etapa foi a de socialização do material produzido, viabilizado através da leitura das historias
dos alunos para seus colegas, incentivando a leitura como forma de lazer, prazer, de aquisição de conhecimento,
de enriquecimento cultural e de interação, além de ampliar o vocabulário e estimular o imaginário. Logo após a
leitura, na quarta etapa do projeto, foram escolhidas por cada turma, uma história por gênero (terror, humor,
cotidiano, entre outras) de forma participativa e democrática.
A representação gráfica das histórias deu-se na quinta etapa, onde os desenhos também passaram pelo
crivo democrático das turmas. Momento fundamental, no sentido de desenvolver a idéia de representatividade e
participação através das escolhas, além do senso participativo e crítico inerente a ideia de uma formação pautada
no desenvolvimento da autonomia.
Ao encerrar todas as etapas do projeto, nos demos conta do rico material que tínhamos em mãos. A ideia
de transformar todo esse material num livro nos pareceu irresistível. Era a forma de registrar o fim de um longo
processo no qual o aluno enquanto protagonista, foi instigado e direcionado ao jogo do produzir, no qual a
leitura e a escrita é ferramenta essencial.
E, com satisfação constatamos que além de protagonista, os alunos, surgem também como
construtores e autores de seus conhecimentos, suas invenções e histórias. E convidamos você, caro leitor, a
embarcar nessa aventura. Boa viagem!

03

Sylvia de Paula Gomes e Luciano Rodrigues da Silva

A má sorte de João
Em um certo dia um garoto chamado João, estava atrasado para ir a escola, então
foi tomar café e se arrumar, quando chegou no quarto ele tropeçou na mochila, bateu a
cabeça na cômoda, no abajur e com se não bastasse o relógio ainda caiu.

comédia

- Ai, que dor!!
João foi para o hospital e ficou tomando remédios e comendo comida ruim. Ficou
três dias no hospital, quando finalmente saiu disse:
- Finalmente eu vou para casa! Saiu então todo feliz da vida...
Quando foi atravessar a rua na frente do hospital um ônibus veio e...bum!!! O
atropelou, João então teve que voltar para o hospital, todo machucado e acabou com a
perna engessada, olho roxo, braço enfaixado e mais uns dias de cama.
Caramba que má sorte, hein?!
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comédia
Texto e ilustração: Vanessa da Silva Miranda
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No meu quarto
Eu estava no meu quarto quando a minha mãe me chamou para cuidar da minha
irmã Vanessa, ela tem um ano e três meses. Disse que estava indo trabalhar e era para eu
cuidar bem da Vanessa, concordei e disse:

cotidiano

- Até a noite mãe.
Eu me levantei mas a Vanessa continuou a dormir, então fiz o almoço, tomei
banho e me arrumei para ir a escola. A Vanessa acordou, dei comida pra ela, e para a minha
outra irmã Valéria. Já que Valéria chegou, pedi para ele cuidar da Vanessa enquanto sairia
para comprar as coisas que a minha mãe havia pedido.
Quando eu cheguei das compras, na escada da minha casa o andador da Vanessa
estava jogado no chão e a Vanessa estava chorando muito, pois ela tinha caído, fiquei
muito nervosa com a situação. Liguei imediatamente para minha mãe, expliquei o que
havia acontecido. Minha mãe ficou muito nervosa também e falou para eu pegar os
documentos da Vanessa e que eu fosse leva-lá ao hospital e que me encontraria na
portaria.
Então, peguei os documentos, e segui caminho ao hospital o qual ao chegar,
encontrei minha mãe, desesperada fez a ficha dela e imediatamente foi atendida. Eu estava
muito ansiosa, mas no final tudo ficou bem. Vanessa fez todos os exames e graças a Deus
nada sério, só levou dois arranhões, um na mão e outro na cabeça.
Ufa!
Fim do dia!
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cotidiano
Texto: Fernanda Vitória ::: ilustração: Evely Bezerra de Melo
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O menino que cresceu

cotidiano

Era uma vez um menino que adorava brincar em seu quarto, mas como toda
criança, crescem, amadurecem e viram adolescentes. Com isso vieram as espinhas, os
amores e até os brinquedos não estava ligando mais.
Até que um dia ele assistiu um documentário que falava sobre crianças
abandonadas. Ele ficou chocado com o que viu e resolveu doar todos os seus brinquedos
para o orfanato. Depois de ter doado os brinquedos, ele mudou muito, ficou mais
prestativo, mais humano, adorava ver um sorriso no rosto de cada crianças que conseguia
ajudar.
E foi assim...
- Surpresas do destino...
Depois de muitos anos, ele montou seu próprio orfanato e ajudou muitas crianças
carentes.
Moral da História: algo que não te faz mais sorrir pode fazer com que outras pessoas sorriam.
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cotidiano
texto: Evely Bezerra de Melo ::: ilustração: Victor Hugo Santana da Cunha
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A noite de sexta-feira 13

terror

Era uma vez um menino chamado Junior, que estava no seu quarto assistindo TV, e
estava passando um filme de terror. Sua mãe e suas duas irmãs estavam dormindo. Junior
começou a ficar com medo e achou melhor ir dormir, então desligou a TV e foi para cama.
Quando estava quase pegando no sono escutou um barulho que vinha do guarda roupa,
então se levantou e foi até o local. Quando abre a porta ele se assusta e vê um gato preto lá
dentro.
- Chiiiiiiii!!!
Então ele pegou o gato, tirou de dentro do guarda roupa e voltou pra cama.
Quando derepente escuta outro barulho, e foi ver de novo o que era, mas desta vez vem
debaixo da cama e quando ele olha...encontra outro gato preto, ele novamente pega o gato
e coloca para fora e fecha a janela. Quando ele vira para ir para cama ele leva um susto, vê
três gatos pretos em cima da sua cama. Junior muito assustado, com muito medo, foi
andando para traz e os gatos olhando fixamente para ele e miando sem parar, um barulho
ensurdecedor, o menino então começou a gritar, a gritar bem alto.
Sua mãe com os gritos de Junior acorda desesperada e vai até o quarto, quando sua
mãe chega leva o maior susto, Junior não estava na cama em lugar nenhum, então ela
escuta outros gritos que eram das meninas, corre para o quarto delas e vê que elas também
não estão na cama, então corre para a sala e vê seus três filhos, todos cortados. Partes dos
corpos espalhados pela sala, sua mãe aterrorizada com o que acaba de ver, pega a faca e se
mata com uma facada na cabeça.
Hoje em dia quem entra na casa nunca mais sai.
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terror
texto: Tainara de Souza ::: ilustração: Ariane Ferreira de Assunção
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O menino preguiçoso chamado Lucas
Era uma vez um menino chamado Lucas, muito preguiçoso, toda hora sua mãe pedia para
que ele arrumasse seu quarto.
Mãe: Filho vai arrumar o seu quarto que esta uma baderna!

cotidiano

Lucas respondia: Mãe espera um pouco, já, já arrumo meu quarto!
Lucas ao invés de arrumar o seu quarto ficava ouvindo musica, assistindo televisão e
comendo, o tempo foi passando e deu a hora de ir para a escola.
Então Lucas tomou banho, arrumou os seus livros para ir para a escola. Algum tempo
depois, no final do período quando voltava para casa, cansado e com fome, chegou jogou a
mochila no sofá, tomou banho, colocou sua roupa de dormir e foi jantar. Depois do jantar sua
mãe disse:
- Lucas, vou ver o seu quarto como esta!
Quando ela abriu a porta do quarto levou um susto daqueles, estava tudo bagunçado, bola
e toalha molhada em cima da cama, mochila jogada no chão, seus livros todos desorganizados
uma decepção só. Então ela suspirou e disse:
Mãe: Não acredito! Eu te dou tudo o que você quer, faço tudo por você e você nem me ajuda? Nem arruma
seu quarto?
Deu uma bronca daquelas, então Lucas arrependido chorou, chorou que até dormiu. No
dia seguinte acordou, escovou seus dentes e pensando no que sua mãe falou decidiu obedecer
mais sua mãe e ser mais organizado, então nunca mais deixou de arrumar o seu quarto e disse:
- Minha mãe merece. E eu também!
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cotidiano
texto: Jhulia Karoliny Gonçalves Firman ::: ilustração: Louise de Souza Marques
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O skate perdido

comédia

Em um belo dia, eu entrei em meu quarto e percebi que meu skate tinha sumido.
Perguntei para minha mãe se ela tinha visto, e ela respondeu que não. Voltei para o quarto e
vasculhei tudo, mas não encontrei. Indo para a escola vi um amigo com um skate
igualzinho o meu, achei estranho e pensei: “será que foi ele que roubou meu skate?” Mas não
disse nada, ficou só no pensamento.
Chegando em casa chateado por não ter achado meu skate, joguei minha mochila
no chão, tirei meu tênis, deitei na cama, brinquei de bola, para tentar relaxar um pouco
toquei violão, assisti televisão, escutei música, li um pouco, vi as horas, apreciei meu
quarto, fechei as cortinas, escovei os meus dentes, desliguei o abajur que estava em cima do
criado mudo e depois de todas estas atividades: o sono chegou. Fui dormir.
No outro dia, quando acordei me dei conta da bagunça que eu tinha feito e
comecei a arrumar e arrumando encontrei meu skate, daí lembrei do meu amigo que tinha
um skate igualzinho ao meu, cheguei até pensar que pudesse ter sido ele que havia pego,
então pensei, que acusar os outros sem ter provas é uma coisa muito feia.
Quando terminei arrumar todo meu quarto, resolvi dar umas voltinhas com meu
skate, logo quando voltei para casa guardei em um lugar que sempre vou achá-lo.
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comédia
texto: Karoline Cunha Santos Moreira ::: ilustração: Gabriel Moura Nonato
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Tentando não cair no chão

comédia

Em um dia qualquer, João estava em seu quarto totalmente entediado, então
resolveu ir dormir para o tempo passar mais rápido, na hora que foi deitar percebeu que
tinha esquecido o abajur ligado. Quando foi levantar para desligar, escorregou no tapete,
caiu no chão e seu skate caiu em cima de sua cabeça, ficou meio tonto, mas conseguiu
levantar.
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Então resolveu ir assistir televisão e depois tocar violão, mas lembrou que sua
televisão estava quebrada e o violão sem as cordas. Decepcionado e muito bravo resolveu
andar de skate, na hora percebeu que as rodinhas tinham saído rolando pelo tapete, então
desistiu de tudo e resolveu ficar na cama tentando não cair no chão.

comédia
texto: Amanda Pimentel Soares ::: ilustração: Eduardo de Oliveira Barros
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O rapto da Princesa Stefanny

infantil

Era uma vez uma princesa chamada Stefanny, ela vivia em seu castelo, não saia para
nada, vivia em seu quarto. Certa noite enquanto dormia em seu lindo quarto todo cor de
rosa, foi raptada por nada mais, nada menos que o terrível e malvado pilantra André, que
havia tramado a tomar o trono do rei.
Mas o corajoso cavaleiro Muryllo, foi contratado pelo rei para devolver a princesa
Stefanny ao castelo do reino de Tão, Tão Distante. Quando estava chegando perto do
reino de Leonildo (o reino inimigo), o mago só iria deixa-lo passar pelos portões se ele
lutasse e vencesse o mais bravo herói da cidade de Melandina, chamado Bélficon.
Chegando no campo de batalha de Milandina, os dois se prepararam e começaram
a lutar. Eles lutaram, lutaram muito e no final quem venceu a luta foi Muryllo. O mago
deixou passar pelos portões o malvado e pilantra André. O cavaleiro Muryllo, chegou na
caverna Maligna do malvado André.
Entrando na caverna, percebe que a entrada não seria tão fácil assim. Ele notou
que tinha armadilhas por toda parte, pisou em uma delas, mas como estava preparado não
se prejudicou. Chegando ao vilão, Muryllo lutou novamente e resgatou a princesa. Em
sua recompensa, pediu para o rei a mão da princesa Stefanny em casamento. Eles se
casaram e viveram felizes para sempre.
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infantil
texto e ilustração: Pollyana Oliveira Steluto
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Um dia de Gabriel

cotidiano

Era uma vez um menino chamado Gabriel, que dormia em sua cama com
travesseiro e um cobertor bem quentinho. No dia seguinte bem cedo, começou a se
arrumar para jogar bola, então pegou seu meião, sua chuteira e a caneleira e colocou
dentro da bolsa.
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Percebeu que estava cedo e foi ver um pouco de televisão, quando estava na hora
de ir, pegou seu skate e foi correndo jogar bola e mesmo assim ainda chegou atrasado. Seu
treinador deu-lhe uma bronca daquelas, teve que pagar um castigo com vinte flexões. Só
assim pode jogar bola e fazer dois gols. Quando chegou do treino tomou banho almoçou e
foi para a escola.

cotidiano
texto: Gabriel Lírio Alves Pereira ::: ilustração: Klemerson Nunes Silva
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Uma adolescente diferente

cotidiano

Em 12/04/1997, comemora-se uma data que o mundo jamais esqueceria. O dia
em que Penellope Buarque Cirqueira nasceu. Hoje com quinze anos, uma adolescente um
tanto diferente, muito amada por seus amigos e familiares pelo seu jeito divertido de ser.
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Gostava de passar a maior parte do tempo em seu quarto, tocando violão ou lendo
livros de diversos gêneros. Penellope gostava muito do seu quarto, lá fazia coisas que os
outros julgariam ser de meninos, como jogar bola, andar de skate, colar posters na parede,
enfim era como queria ser.
Toda noite ela deitava em sua cama, colocava seus fones de ouvido e simplesmente
esquecia do mundo, como sempre faz uma adolescente “diferente”.

cotidiano
texto: Deise Cerqueira Costa ::: ilustração: Alane Souza Silva
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Não tenha medo, sempre fale o que você sente

romance

Era uma vez um menino chamado Wesley, que gostava de uma menina chamada
Bianca, eles eram amigos, mas quase nunca se falavam. Só virtualmente. Se falavam no
Msn, Facebook, etc, pois eram muito tímidos.
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Em um certo dia ele a convidou para ir a casa dele e para sua surpresa, ela aceitou e
foi. Chegando lá conversaram bastante e então ele resolveu se declarar para ela, dizendo
que a amava muito, que não existe ninguém igual a ela. Se beijaram e então...após o beijo
ficaram muito tímidos, mas mesmo assim continuaram se beijando.

romance
texto: Eduardo Francisco Correia ::: ilustração: Alane Souza Silva
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Pedro e seu medo
Era uma vez um menino chamado Pedro muito medroso, só dormia com abajur
ligado como medo do escuro. Todos os dias quando o despertador tocava ele corria, dava
um pulo da cama, se arrumava e ia para a escola.

cotidiano

Ele gostava muito de assistir televisão, jogar bola, andar de skate, tocar violão
várias coisas, mas fazia tudo isso sozinho, não tinha amigos por medo de um dia ser traído.
No dia de seu aniversário, sua família resolveu fazer uma festa surpresa, então
compraram tudo que tinha direito para uma festa de aniversário, bexigas, língua de sogra,
bolo, doces, salgados, etc. Quando Pedro chegou da escola todos gritaram:
- Surpresa!!!
Pedro ficou encantado com tudo aquilo, levou o maior susto, vendo aquelas
pessoas festejando o seu dia, percebeu que tinha muitos amigos ao seu lado, que era sua
própria família e adorou.
E chegou a hora de abrir os presentes. Pedro ganhou muitas coisas, rádio, um
poster, pantufas e amigos. Foi logo tirando as coisas da estante para substituir seus objetos
novos.
Pedro estava muito feliz, radiante com tudo aquilo e passou a ficar muito popular
depois de sua grande festa. Hoje não deixa de comemorar seus aniversários e faz questão
que sua família e seus amigos estejam presentes.
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cotidiano
texto: Isabel Falcão da Silva ::: ilustração: Graziele de Jesus Santana
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A sombra
Um belo dia uma garotinha estava indo para a escola, com muito medo, porque na noite
anterior sonhou que seu professor tinha morrido. Assim que ela entrou na sala seu professor percebeu
que algo estava errado com ela, então perguntou:
Professor: Você esta bem querida?

terror

E a menina resmungou: estou sim, só estou um pouco assustada, tive pesadelos noite passada!
Então seu professor disse a ela pra não se preocupar e que fizesse sua lição. Mesmo assim
continuou com muito medo até o final do dia. Quando chegou a hora de ir para casa percebeu que na
sua rua tinha faltado energia, mesmo assim foi pra casa, então ela começou a chorar, e ligou
imediatemente para sua mãe que lhe disse que para não ter medo, que logo, logo, ela estaria em casa.
De repente ela vê uma sombra muito igual a do sonho que ela teve, ela ficou com muito medo,
parecia outro pesadelo, no qual não conseguia acordar. Quando sentou no sofá para se acalmar, levou
outro susto escutou um barulho que vinha do banheiro. Tomou coragem e foi até o banheiro para ver
o que era, quando abriu a porta se depara com o banheiro cheio de sangue, ela gritou tão alto que sua
vizinha escutou o grito e foi ver o que estava acontecendo.
Quando batem na porta a menina abre e vê uma loira sorrindo para ela, com os dentes cheios
de sangue ela saiu correndo para o seu quarto gritando loucamente, a loira sai correndo atrás dela
dizendo: Ou você me dá o seu sangue ou vai comigo para a floresta do mal!
Menina: Não! Não te dou nada e não vou com você a lugar algum.
A menina então desmaia e acorda de outro terrível sonho, com a campainha de sua casa
tocando, ainda com receio do sonho que teve vai abrir e encontra seu pai e sua mãe lhe dando um
abraço. Ela ainda tenta contar para os seus pais o que aconteceu, mas eles dizem que foi apenas um
sonho.
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terror
texto: Yasmim Barbosa de Souza ::: ilustração: Hellen Nunes dos Santos
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Um amor inseparável

romance

Era uma vez um casal que se chamavam Isabella e Rony, eles se amavam muito, mas
um dia Isabella teve que ir embora por questões familiares, Rony muito apaixonado ficou
decepcionado com essa viajem de Isabella, chorou muito, mas teve uma ideia.
Decidiu que tiraria alguns objetos de seu quarto e colocariamuitas fotos espalhadas
sua e de sua amada nos momentos mais felizes que passaram juntos. Mas Rony caiu em
depressão, não saia de jeito nenhum do quarto, ficava o tempo todo olhando as fotos
chorando, não tomava banho, não dormia, não comia, estava em uma situação muito ruim de
tristeza.
Sua mãe muito preocupada fez de tudo para entrar em contato com a família de
Isabella ou com a própria Isabella, mas sem sucesso. Só depois de muitas tentativas é que a
mãe de Rony conseguiu falar com Isabella. Disse que Rony estava muito mal, não saia do
quarto, não queria comer, dormir, só chorava e contou o que ele tinha exageradamente
espalhado fotos dos dois pelo quarto.
Isabella muito preocupada e explicou para mãe de Rony, o que tinha acontecido com
eles, por que ela teve que tomar essa decisão, só deu um tempo para o seu namoro, mas logo
disse que já estava voltando e que iria conversar com Rony.
Alguns dias depois Isabella finalmente voltou, Rony ficou bem esperançoso e feliz.
Quando se encontraram Isabella preocupada foi logo abraçando e perguntando o que tinha
sido tudo aquilo? O porque desta situação? Rony morrendo de saudades só queria abraça-la e
beija-la, fez ela prometer que nunca mais iria deixa-lo. Isabella como era muito apaixonada
pelo Rony, também nem quis saber mais de suas tristezas, enquanto ela esteve fora e disse que
também o amava muito.
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romance
texto: Maria Gabriela Pereira Silva ::: ilustração: Pollyana Oliveira Steluto
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Amor de criança dura para sempre
Um dia, quatro amigas, Rafaela, Renata e Regiane resolveram marcar um encontro na casa de
Katia, depois da escola. Lá elas se divertiram muito, conversaram, deram risadas e outras coisas mais.
De repente ouviram as vozes dos meninos que elas gostavam.

romance

Rafaela gosta do Carlos, Katia de Pedro, Renata de Fernando e Regiane de Henrique, todas as
vezes que elas viam os meninos suspiravam. Os meninos percebiam que elas gostavam deles e eles
também gostavam delas.
O anos se passaram...
Rafaela, Renata, Regiane e Katia continuaram amigas, agora bem diferentes da época passada,
mas o sentimento que elas sentiam pelos meninos só aumentaram nestes anos. Um belo dia de sábado,
as meninas decidiram jogar vôlei na rua, e de repente uma surpresa, os meninos apareceram, as quatro
amigas pararam de jogar na hora, os meninos olharam e comentaram.
O olhar deles para elas....inesquecível!!!
Então se aproximaram...
Pedro disse que Katia estava muito bonita, Carlos comentou de Rafaela, Fernando não parava
de olhar para Renata e Henrique só suspirava. As meninas também não paravam de olhar para os eles.
Quatro meses depois era aniversário de Henrique e é claro que eles estavam bolando um
plano para uma festa e iriam chamar as meninas. Então Henrique foi até a casa de Regiane e muito
nervoso tocou a campainha, quando Regiane abriu a porta, a surpresa o grande amor da sua vida
estava ali na sua frente. Henrique falou: Oi!
Regiane apaixonada respondeu suavemente: Oi!
Henrique entregou o convite e Regiane falou que iria comparecer sim em sua festa, Regiane
toda apaixonada deu-lhe um beijo no rosto e disse: Tchau!
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E assim aconteceu com os outros garotos cada um entregou o convite á menina que gostava.
Chegando o dia da festa, as meninas ficaram bem nervosas, não sabiam o que vestir e os meninos
também não.
Renata escolheu um vestido vermelho, Regiane um preto, Rafaela branco e Katia azul, as
quatro ficaram lindas para a festa. Os meninos gastaram um vidro de perfume inteiro só para ficarem
cheirosos para as meninas.

Regiane e Henrique se beijaram, Rafaela e Carlos não conseguiam se segurar e deram o maior
beijão Katia e Pedro só no love, Renata e Fernando também. E assim termina uma história que
começou bem lá na infância.

romance

Chegando lá eles se encontraram e foram conversar cada um para seu canto. Papo vai, papo
vem, eles resolveram dançar, depois da dança os quatro foram pra fora da festa.

texto: Beatriz Freitas de Oliveira ::: ilustração: Gabriel Bispo Santos
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A solidão pode gerar medo

terror

Era uma vez um quarto muito estranho, que dormia um menino muito esquisito, tudo que
entrava no quarto não saia mais, era como se fosse uma forma de abdução. Um belo dia um garotinho
olhou pela janela e disse:
- Nossa que skate maneiro, vamos entrar lá para ver ele melhor?
E então seu amigo disse:
Amigo: Será que é uma boa idéia?
Garotinho: Claro que sim vamos?!
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Então eles entraram e pegaram o skate, mas depois daquela manhã os garotos nunca mais
foram vistos, eles desapareceram, o que será que aconteceu? Perguntou algumas garotas que eram
amigas dos meninos e logo ficaram sabendo.
E depois desse dia elas passaram a investigar o que tinha acontecido naquele quarto. Em uma
noite elas foram ao quarto esquisito e lá viram os dois amiguinhos que tinham desaparecidos, sentados
em uma cadeira conversando sozinhos, e uma perguntou para outra:
- Porque eles fazem isso?
E os garotos acabaram vendo as meninas cochichando, e elas saíram correndo com muito,
mas muito medo, então quando chegaram na casa de uma delas, perceberam que faltavam alguns
objetos, como: Pantufas, abajur, roupas e seus brinquedos e ela perguntou para as outras:
- O que aconteceu com minhas coisas que não estão mais aqui? E decidiram voltar naquela casa.
No dia seguinte elas com muito medo, voltaram lá e gritaram:
Oh Fantasminha aparece, só queremos saber porque esta com nossos amigos.
O fantasminha abduziu elas para dentro do quarto e respondeu:
E que sou sozinho e queria companhia, pois todos aqui tem medo de mim, e as vezes pego coisas dos outros para
me distrair, mas não sou mal, sou apenas sozinho! Me desculpem se eu assustei vocês, só queria companhia!
Então todos viraram amigos e o fantasminha continuou a assustar a vizinhança e roubando
objetos das pessoas.

terror
texto: Larissa Santos ::: ilustração: Eduardo de Oliveira Barros
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Um saci no meu quarto

36

Era uma vez uma garota que tinha o quarto todo cor de rosa, ela se chamava Camila.
Certo dia Camila chegou em casa e como de costume foi ao seu quarto usar seu computador, ao
chegar no quarto Camila se deparou com uma enorme surpresa. Seu quarto estava todo sujo com
marcas de pé, mas um pé só, feitos por lama.
Roupas e sapatos espalhados pelo chão, a corda do seu violão quebrada, cama toda
desarrumada, uma bagunça total. Como todas as tardes ao chegar da escola Camila fica sozinha
em casa, pois seus pais trabalham o dia todo, ela ficou desesperada querendo saber quem tinha
entrado em seu quarto e feito aquela bagunça, então sentou em sua cama e começou a chorar.
Então olha pela janela do seu quarto e vê um ser estranho saindo da janela de sua vizinha
em direção a mata, então pela primeira vez ela cria coragem e sai atrás daquela pessoa. De repente
o ser estranho para de correr e percebe a presença dela e ela percebe que é um Saci – Pererê,
porém não um saci normal , mas um moreno alto dos olhos claros.
Camila fica sem reação ao ver a beleza do rapaz e pergunta:
- Ah! Então foi você que bagunçou todo o meu quarto?
O Saci com uma voz bela e sensual
- Sim fui eu, porque você não gostou?
Camila: Não, não gostei, porque teria que gostar de uma brincadeira tão absurda como essas?
O Saci da um giro rápido e vai embora, Camila não se conteve e continuou a seguir o Saci
por dentro da mata, então ele para novamente olha para Camila e pergunta:
- Que coisa garota, o que você quer?
Camila nem prestando muita atenção ao que o saci falava, apenas olha e admira sua
beleza, então gaguejando e tímida ela pergunta:
- Qual seu nome?
Ele então da uma risadinha falsa e sem graça diz:
- Ora não sabe? Todos sabem meu nome, sou o Saci-Pererê!
Camila: Ah! Como sou boba, desculpe achei que Saci fosse apenas um nome de carreira.

folclore
O Saci responde:
- Que carreira garota! Sou apenas um Saci que anda por aí fazendo travessuras e irritando os
outros, achei que você fosse me dar uma bronca pelo que eu fiz no seu quarto, mas já que não é isso estou indo
embora.
O saci se vira, porem Camila grita:
- Ei! Espera! Estou perdida no meio da mata como vou voltar pra casa?
Saci diz:
- Ora você esta perdida não é problema meu!
Camila: Como não? É por sua causa que estou aqui!
O saci nem liga e vai se virando. Camila mesmo apaixonada, desta vez não corre atrás dele,
pois ela é uma garota e ele um saci, então percebe que é um amor impossível.
texto: Izabel Villyn Souza Santos ::: ilustração: Beatriz de Oliveira Freitas
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Monstros debaixo da cama
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Em um belo dia de muito sol, João um garotinho de nove anos estava brincando de bola no
quintal de sua casa, quando teve uma grande ideia. Resolveu que iria convidar quatro de seus amigos para
fazerem uma festa do pijama. E João foi pedir permissão a sua mãe:
João: Mamãe, Mamãe! Será que posso convidar a Julia, o Pedrinho, a Gabi e o Ale para a festa do pijama que vai
ter aqui em casa?
Mãe: Claro que sim meu filho, só precisa comunicar os pais deles.
Anoiteceu, as crianças chegaram e foram direto para o quarto de João.
Julia: João o seu quarto é tão arrumadinho! O skate, o violão, o abajur tudo no lugar, nem parece que você dorme
aqui.
João: E não durmo mesmo! Aqui é cheio de monstros.
Todos riram dele.
Ale: Ah é! E onde ficam esses monstros?
João: Debaixo da cama!
Todos riram novamente.
Então todos se divertiram na festa, assistiram filmes de terror, comeram pipoca, chocolates,
doces, tudo que uma festa do pijama tem direito. Até que finalmente chegou a hora de todo mundo ir
dormir.
A mãe de João colocou quatro colchões na sala, só que João não queria dormir em seu quarto
como faz todas as noites, então foi dormir na sala junto com os outros. A noite foi passando e João não
conseguia de jeito nenhum dormir, então se levantou e foi para a cozinha tomar um copo d' água.
Ale o mais extrovertido da turma, resolveu fazer uma brincadeira com João, então foi se esconder.
Quando João chegou na sala que não viu o Ale perguntou para Gabi onde ele estava.
João: Gabi o Ale sumiu! E agora! Ele não esta na cama e em nenhum lugar da casa.
Gabi: Como sumiu?
João: Sumindo, acho que os monstros realmente existem.
João entrou em pânico, os monstros embaixo da cama era seu maior medo. Então Ale, Julia, Gabi
e Pedrinho resolveram pegar catchup e colocaram em baixo da cama de João, onde ele não fica por medo.
Nessa hora todos pegam João pelo braço e sai arrastando até o quarto, e trancam ele lá dentro.
João entrou em pânico, quando o catchup começou a se espalhar pelo quarto, pensando ele que
era sangue entrou em desespero e pulou a janela. As crianças rindo na cozinha ouviram uma queda que
vinha do quarto de João, todos correram para ver o que tinha acontecido e da janela viram o corpo de João
estirado lá embaixo.

terror

Correram até o quintal, quando chegaram não encontraram mais o corpo dele, voltaram para
o quarto desesperados e viram que ao invés de ter catchups, havia sangue de verdade embaixo da cama
e por todo o quarto. As crianças saíram correndo em plena madrugada.
No dia seguinte a mãe de João foi até o quarto chamar as crianças para o café da manhã. As
crianças não estavam lá e não havia nenhum rastro de sangue pelo quarto, apenas um bilhete em cima
da cama de João que dizia:
“Monstros em baixo da cama nem sempre podem ser imaginação, e nem coisas de crianças. Apenas existem.
Por isso antes de duvidar de alguma coisa pensem se eles realmente existem ou não, porque depois pode ser tarde de mais”.
Mãe: Meu Deus! Quem escreveu isso? Cadê o João? Que absurdo!
De repente a mãe de João abaixou e olhou em baixo da cama e ouviu:
“Eles existem, quer ver?”
E algo a puxou para de baixo da cama.
Anos se passaram e outras famílias moraram naquela casa. E a mesma história se repetia
várias e várias vezes. Virou uma lenda? Será? Mas não brinque com as histórias das crianças, porque
pode ser verdade e depois...será tarde demais.

texto: Beatriz de Oliveira Freitas ::: ilustração: Izabel Villyn Souza Santos

39

romance

Juntos para sempre
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Era uma vez um casal chamados Keith e Lucas, que se gostavam muito, mas não
sabiam que o pior poderia acontecer, Keith teria que ir para os Estados Unidos para cuidar
de sua irmã Ruth que estava muito doente, mas Lucas não poderia ir porque tinha que
comandar sua empresa.
Então os dois tiveram uma briga:
Keith: Você prefere comandar sua empresa do que ir comigo?
Lucas: Keith é muito importante para mim, não posso abandonar meus negócios assim de uma
hora para outra.
Keith: Ok, então fica aí com seus negócios que eu me viro.
Lucas: Keith calma, vê se me entende!
Mesmo assim não teve jeito, Keith viajou sem o seu amado. No dia da viajem, Lucas ficou
pensando em Keith, enquanto Keith pensava em Lucas.
De repente um belo dia Lucas foi até a casa de Ruth irmã de Keith, quando Keith
abre a porta vê Lucas ali na sua frente e disse:
Keith: Me desculpe amor por ter sido tão grosseira com você! Eu te amo.
Lucas: Eu também tenho que me desculpar meu amor, também te amo! Trouxe uns livros para
você ler, sei que gosta.
Keith: Obrigada amor!
Então Keith teve um dia inesquecível. No dia seguinte Keith leva um susto, sua
irmã Ruth não acordava de jeito nenhum, desesperada chama Lucas para levar as pressas
sua irmã para o hospital. Chegando lá o médico, Dr. Fred foi correndo examiná-la. Depois
de duas horas e meia ele aparece e dar a noticia para Keith.
Keith: E aí doutor? O que aconteceu?
Dr. Fred: Infelizmente ela sofreu um ataque cardíaco e não resistiu.
Keith: Não! Não, não pode ser!
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Lucas: Calma meu amor, vai ficar tudo bem.
Lucas a abraçou com muito carinho e acalmou sua amada.
No velório Keith ficou arrasada, mas foi amparada pelo seu amor. No dia seguinte
eles decidem voltar para o Brasil. Mas Lucas ainda preocupado disse:
- Você esta bem?
Keith: Não acreditando ainda com a morte da minha irmã, mas eu estou bem sim.
Lucas: Saiba que, qualquer coisa que acontecer eu vou estar ao seu lado, meu amor por você é
grande e não vou te deixar um minuto se quer. Te Amo!
Sem palavras e muito emocionada Keith abraça-o e chora dizendo:
Keith: Eu te amo muito, muito mesmo.

texto: Mariana Lima Cassimiro ::: ilustração: Isabella Moraisde Oliveira
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Os invasores atrapalhados
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Num certo dia alguns extraterrestres decidiram invadira a Terra e dominar os
terráqueos.
Era uma segunda-feira, o grande problema era que os extraterrestres eram meio
lerdos e atrapalhados. Um chamava-se Jony e outro Jack.
Jony era o mais novo e o mais atrapalhado dos dois. O mais velho Jack era o mais
lerdo. Ambos viviam tramando invadir e detonar a terra.
Um dia Jack disse a seu irmão:
- Os planetas 0021 e 23YU estão cruzando com o Sol na escala 3.456. O Sol atingiu a
varredura estrelar.
Jony indaga:
- Que significa isso? Coordenadas para a invasão da Terra?
Jack responde:
- Não, não, é o meu horóscopo para o dia de hoje!
Jony retruca:
- Ai, pelos anéis de Saturno, como você pode ser tão retardado assim?
Jack diz:
- Hum...deve ser por isso que pareço com você. Por incrível que pareça!
Jony interrompe e diz:
- Veja: outro disco voador...vai passar..vai passar..está próximo...passou! Ah, era só mais uma
tampa de bueiro.
Jack enfim convida:
- Ah, vamos invadir outro planeta, esse chamado Terra é muito estranho. Além disso, não há
nada que queríamos aqui. Vamos pra casa. Cansei de ficar nessa terra de estranhos.

humor
texto: Claudia Maria da Silva ::: ilustração: Jailson Sabastião Gomes Junior
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Chapeuzinho Lilás
Era uma vez...
Uma menina chamada Chapeuzinho Lilás, ela gostava muito da cor lilás e tinha
quase tudo dessa cor: cama, livros, cadernos, etc. Tudo lilás.

terror

Um dia ela resolve passear pelas ruas de São Paulo, já era noite mas ela saiu assim
mesmo.
Era uma noite muito fria e escura, não dava para ver quase nada e, de repente ela
acabou entrando numa floresta muito escura e com muitos animais selvagens e
perigosos...
Mesmo assim, chapeuzinho Lilás seguiu em frente. Do nada surge o Lobo Lilás de
uma perna só. Surgiu na frente dela e disse:
- Mas olha só, se não é a Chapeuzinho Lilás outra vez por aqui...
O Lobo puxou a Chapeuzinho com muita força para o meio da floresta. Ela gritou
muito, porém não conseguiu resistir nem fugir.
Então o lobo a fatiou em pequenos pedaços. Depois, saciado, embrenhou-se na
floresta em busca de mais vítimas.
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texto: Victória Mattos Faria ::: ilustração: Nathalia Tomaz da Silva
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