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Apresentação 
 

em não gosta de uma boa história de suspense, temperada com alguns 

sustos durante a leitura e alguma dose de horror ao final? Vampiros, lobi-

somens, fantasmas, a criatura de Frankenstein são só alguns dos persona-

gens muito famosos desse gênero literário que atravessaram os séculos 

firmes e fortes no imaginário popular. Muitos estavam presentes nas len-

das e narrativas orais muito antigas, foram registrados em livros e, posteriormente, re-

presentados em filmes, séries, desenhos animados, brinquedos e tantos outros objetos 

culturais de nosso tempo. 

 No 7º ano, um dos gêneros literários estudados é a narrativa de horror. As profes-

soras de Português propuseram a leitura de vários contos dentro dessa temática, seguidos 

de análise e discussão e, dentro de um projeto interdisciplinar, foi solicitado aos estu-

dantes que escrevessem, em grupo, um conto de horror que tivesse alguns elementos 

específicos, a fim de contemplar as disciplinas Ciências Sociais, Ciências Naturais, His-

tória, Educação Musical e Informática Educativa.  

Para atingir tal propósito, os estudantes deveriam ambientar seu conto na Idade 

Média (História), utilizando como elemento desencadeador do horror a peste negra (Ci-

ências Naturais), e também deveriam abordar como as pessoas, por desconhecimento 

social ou científico, poderiam cometer equívocos em relação ao tratamento da doença 

ou mesmo ser preconceituosas (Ciências Sociais). Após a elaboração do conto, os estu-

dantes produziram um curta, orientados pelas professoras de Informática Educativa, uti-

lizando também recursos de sonoplastia (Educação Musical). Os vídeos estão disponíveis 

no site da Informática Educativa do Colégio Pedro II (Campus Realengo II). 

O resultado desse complexo e criativo trabalho está, agora, em suas mãos: oito 

contos, escritos com dedicação pelos estudantes da 703.  

Boa leitura!  

 

Professoras Monique Lima e Priscila Menezes
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1. A grande mortandade 
(Ana Carolina, Melissa, Ian, Kauã Miranda e Lucas Mozer) 

 

á muito tempo, na Europa, havia um rei esbelto e magro, que só se impor-

tava com si mesmo. Em seu castelo havia muitos serviçais, mas o rei Chris-

toff III tinha seu favorito, em quem ele mais confiava: o serviçal Filipe. 

Fora do castelo estava espalhando-se uma epidemia, que causava a morte 

das pessoas em até cinco dias. O rei, sabendo disso, mandou matar todos os 

gatos que avistassem, acreditando ser os felinos os causadores da epidemia. Só que isso 

só piorou a situação! O rei, vendo que nada que fazia funcionava, resolveu se isolar de 

todos, só se importando com si mesmo. Acontece que ele se esqueceu do fato de que 

todos os seus serviçais, exceto Filipe, tinham contato com as “pessoas” de fora do caste-

lo, e isso acabou dando errado. 

A cozinheira que ia comprar carne todos os dias pegou a indomável PESTE NE-

GRA, fez aquela deliciosa comida e deu para o copeiro experimentar. O mesmo aprovou 

aquela comida, pois os sintomas começam a parecer depois de um tempo. O rei comeu 

aquela refeição apetitosa, mas não sentiu nadinha. 

O coitado do Christoffizinho foi dormir mal sabendo que tinha pegado AQUELA 

DOENÇA. De um dia para o outro, ele começou a ter calafrios, a sair do normal, ficou 

meio bipolar, e quem percebeu foi Filipe. Seu serviçal de confiança foi falar com os mé-

dicos da peste, dizendo assim mesmo: “Ele anda estranho... Uma hora ele está de um 

jeito e outra hora de outro. Cada vez que ele tem um calafrio muda de personalidade! 

Um momento está normal, e no outro está paranóico, querendo me matar”. O médico 

disse que não era nada, mas sim algo psicológico do rei. 

Ao longo do dia, o rei foi mudando rapidamente, tendo tosses cheias de sangue, 

ficando inchado, tendo falta de ar, entre outras dores e sofrimentos. No meio da noite, 

teve mais um de seus delírios, e pulou da janela.  

No dia seguinte, todo o reino foi à procura do rei Christoff III, pois ninguém sa-

bia que ele havia fugido exatamente às quatro horas da manhã. Ele já tinha mudado 

completamente nesse meio tempo. Enquanto esteve isolado, teve mais um de seus delí-

rios e esse foi permanente. Na manhã desse dia, o reino acordou com um barulho muito 
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alto parecia uma pessoa gigante andando. Quem chegou a ver, teve a visão medonha de 

uma criatura horrenda, roxa, gorda, porém com os mesmo traços do rei. Ninguém sus-

peitaria que era o próprio rei Christoff III! 

Naquele mesmo dia, o horrível monstro destruiu todas as construções, pisou em 

todas as pessoas que via pela frente, sem ter pena alguma. A criatura horrenda não con-

seguiu mais resistir à peste, e caiu, matando as últimas pessoas, que eram monges que 

estavam escondidos numa abadia. Lá alguns deles dormiam para que não vissem a cria-

tura chegar. Outros estavam no refeitório se alimentando para morrer sem fome e al-

guns rezavam para que suas almas fossem para o céu. Com isso, toda a raça humana foi 

extinta, não sobrou ninguém. Como eu estou escrevendo para você, eu não sei, e como 

você está lendo, nunca saberei será um eterno mistério! 

 

2.  A morte negra           
(Kauan Marcos, Manuela, Miguel Serrano, Anna Carolina e João Luccas) 

 

á muito tempo, mais especificamente no século XIV, existia uma vila onde 

morava uma humilde família. Nessa época, a peste negra havia devastado tu-

do, inclusive a residência da família. 

Eles eram muito pobres, tinham roupas rasgadas. Até a sua casa era velha, pois 

tinha sido construída a muito tempo. 

Muitos achavam que eles eram loucos por morarem num lugar que tinha sido ata-

cado pela peste. Ali, havia um castelo muito antigo, que tinha vinhas e trepadeiras sain-

do das paredes e do chão. Essa família, composta por Marcos, Janaina e Maria, tinha 

curiosidade e medo de explorar o castelo. 

Com o passar dos dias, seus recursos estavam acabando e resolveram entrar no 

castelo abandonado à procura de comida. De repente, entraram em um cômodo bem 

escuro e estreito, com corpos pendurados. Eles notaram que os corpos estavam cheios 

de manchas vermelhas por todo o corpo e ensanguentados, com muito medo, todos saí-

ram correndo e, infelizmente, sem ter conseguido comida alguma. 

Quando estavam quase saindo do castelo, perceberam que algo estava perseguindo 

eles, então não pararam de correr, até chegar na cidade perto dali. 
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  Ao amanhecer, viram que sua filha tinha sumido, e Janaina falou para o Marcos: 

— Você tem ideia de para onde ela pode ter ido!? 

Marcos respondeu: 

— Nossa filha deve ter sido capturada por aquela coisa que estava nos perseguindo! 

Ela deve estar, então, no terrível castelo!!! Precisamos ir!  

Sem pensar duas vezes, voltaram correndo ao castelo. Quando chegaram, adentra-

ram no lugar à procura de sua filha, desesperados. 

— Maria? Maria? Maria?  

Então, Janaina reforçou:  

— Onde você está, minha filha? Apareça pelo amor de Deus!!! 

Depois de tanto procurar, perceberam que foi um equívoco de Marcos, já que sua 

filha não estava lá. Saindo dali, com uma cara muito triste, resolveram voltar a sua anti-

ga casa para pegar algumas coisas que tinham esquecido. Entretanto, quando entraram 

na casa, viram uma criança virada para a parede com ratos a circulando. Os pais perce-

beram que ela estava sangrando e cheia de manchas vermelhas. Com medo do que via, 

Marcos perguntou: 

— Quem é você? Porque está aqui? 

A menina se virou e deu um grande abraço nos pais, transmitindo a doença. O 

problema é que os pais ficariam doentes, mas não sabiam disso.  

Ao chegar na cidade, eles tiveram a notícia de que a Peste Negra havia voltado. As-

sustados, correram para o castelo mais próximo. Chegando no castelo, tinha tanta gente 

que mal conseguiam se locomover. Estavam todos cansados e se sentindo estranhos, fo-

ram dormir. 

Às três horas da manhã, os pais acordaram e perceberam que estavam com machas 

sobre o corpo, e sangrando. Novamente notaram a falta de sua filha. Ao sair do local de 

onde dormiram, escutaram um estranho barulho, como se fosse de um animal, mesmo 

com medo eles foram ver o que era. Chegando na parte central do castelo, viram sua 

filha gritando de dor sem parar, quando seus pais se aproximaram escuram sua voz igual 

a de um demônio dizendo: 

— Vocês não deveriam estar aqui!!! SAIAM AGORA!  
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Os pais insistindo em ajudar a sua filha, deram um abraço nela, mas a garota pos-

suída arrancou a cabeça de sua mãe e o estomago de seu pai e os comeu.  

Após esse incidente, até o final do século, todo o reino dos francos já havia sido 

devastado por uma enorme criatura com chifres, e novamente a peste voltou no mundo 

inteiro. 

 

3. A epidemia 
(Anna Clara, Miguel Velloso, Marcello, João Pedro e Larissa Miguez) 

 

m uma vila da era Medieval, no século XIV, vivia um homem chamado Ragnar. 

Ele era muito fiel à sua esposa, adorava sua família e tinha três filhos e uma fi-

lha. Morava na sua fazenda, em sua casa de camponês. Essas casas costumavam 

ter telhados cobertos de palha e havia alguns animais que viviam dentro da ca-

sa, para aquecê-la. 

Infelizmente, estava acontecendo uma epidemia de uma doença desconhecida ao 

lugar, causando a morte de várias pessoas e deixando os médicos da região muito assus-

tados. Então, o rei escolheu dentre os médicos mais corajosos, alguns para ajudar no tra-

tamento da doença. Para alcançar seus objetivos de combater a mortal doença, treina-

ram essas pessoas e colocaram nelas uma roupa preta, que cobria o corpo inteiro e uma 

máscara com um bico semelhante ao de uma ave. Essa máscara possuía especiarias, flo-

res cheirosas e aromatizantes, para simular um filtro que não deixaria a doença ser 

transmitida para eles, pois eles achavam que ela era transmitida pelo ar. E a doença re-

cebeu este nome por suas principais características serem o surgimento de diversas man-

chas pretas na pele do infectado. Todos os padres achavam que a doença era um castigo 

que veio para penalizar os camponeses  

Ragnar ficou triste, pensando que não haveria saída e que sua família seria mais 

uma entre as várias que já haviam morrido por conta daquela peste. Apesar do medo, 

seu instinto de pai foi maior, pois ele não quis perder as únicas pessoas que o amavam. 

Ele conhecia alguns guardas do castelo do rei, já que havia trabalhado lá por um tempo. 

Nessa época passada, Ragnar acabara expulso do castelo por tentar roubar comida para 
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levar para sua família que estava passando fome, quando sua plantação tinha sido devas-

tada por uma praga que atacou aquela região. 

Por conta dos seus contatos, Ragnar e sua família conseguiram entrar no castelo, 

só que não podiam ser vistos por mais ninguém, senão o rei não poderia saber que esta-

vam ali. Então a família ficou escondida no antigo armazém de mantimentos do reino, 

pois lá ainda havia algumas sobras de mantimento, que durariam até uma semana. O 

lugar era escuro, iluminado só por algumas frestas de luz, bagunçado e não tinha muito 

espaço para se alocarem. 

Enquanto estavam lá, começaram a sentir um cheiro ruim, que se assemelhava ao 

de um animal morto. Ragnar, então, começou a vasculhar o local à procura do animal 

que estava causando todo aquele cheiro ruim. Quando o encontrou, descobriu que era 

um rato morto, que parecia estar lá há dias, coisa que acabou assustando bastante a fa-

mília. 

Certa noite, enquanto eles ainda estavam dormindo escondido no quarto mal i-

luminado do castelo, escutaram um grande barulho, como se os portões estivessem se 

abrindo e várias pessoas gritando para sair de lá. Ragnar e sua família saíram rapidamen-

te de seu esconderijo e foram até o pátio principal, quando ouviram: 

— O rei está infectado!!! Corram! — exclamou uma mulher. 

Foi nesse momento que ele percebeu que seus quatro filhos também haviam pe-

gado a doença e estavam prestes a morrer. Ragnar, então, resolveu ir até o médico mais 

próximo. Ao entrar na sala onde as doenças eram estudadas, viram um médico exami-

nando uma pulga e ficaram indignados, pois, com tantos pacientes doentes, ele estava 

examinando uma pulga! Uma pulga! Enquanto Ragnar e as outras pessoas gritavam com 

o médico, o médico propôs que todos deveriam caçar os ratos, e que eles iriam recom-

pensá-los por cada rato capturado e entregue na mão dos médicos para serem extermi-

nados. Naquele exato momento, todos pararam de gritar e foram direto para suas casas, 

limpá-las e caçar todos os ratos que estivessem por ali. 

Infelizmente os filhos de Ragnar morreram, assim sobrando de sua família somente 

ele e sua esposa. O rei também acabou morrendo e a doença foi sumindo aos poucos, 

por conta da proposta feita pelos médicos. Ragnar, mesmo um tempo depois ainda sen-

tia que seus falecidos filhos ainda estavam com ele, o perseguindo. Começou a ver vul-

tos, e sempre que se olhava no espelho, via o reflexo de seus amados e falecidos filhos. 
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Até que em uma das guerras Ragnar morreu, deixando para trás seu passado assombra-

dor e sua esposa, que acabou se matando por não conseguir mais pagar as dívidas ao no-

vo rei. E acabou perdendo sua moradia, assim perdendo também sua fonte de alimenta-

ção e tirando sua própria vida. 

 

4. A besta negra 
(Arthur, João Barreto, Luan, Maria Eduarda, Nathaly e Vanderson) 

  

m um feudo não tão distante de um castelo devastado pela peste negra, pessoas 

estavam morrendo por todo lado com a doença. Havia médicos mascarados por 

toda parte e aquele cheiro de morte exalando por toda parte. Um médico via-

jante enfim chegou a este feudo. Ele era alto, decidido e estava com uma mala 

que dele era inseparável. Um viajante nato. Quando pisou naquele lugar com 

cara de morte, totalmente possuído por um ar aterrorizante que ao ver o gelou do pé à 

cabeça. Ao mesmo tempo já sabia que era “a peste”, por causa do cheiro exalado, que 

era reconhecível de longe. 

Essa maldita doença aterrorizou muitas famílias e veio em meio dos navios pelo 

oriente médio. “Besteira”, o médico ficava a pensar como toda aquela destruição havia 

acontecido: “Como assim? Eram apenas pulgas”. 

Como todos os médicos, ele esperava ajudar os doentes e achar uma possível cura 

da peste. Era difícil acreditar que a doença se espalharia facilmente, mas ele não tinha 

tempo a perder. Infelizmente, as pessoas não possuíam conhecimento sobre o assunto. 

Elas pensavam que aquilo era apenas um castigo de Deus. “Estúpidos”, o médico só sa-

bia pensar nisso. Como eram tolos o suficiente para não quererem a cura? Eles deviam 

pensar que o médico era um tolo, pois só sabiam chamá-lo de incrédulo e dizer que não 

iriam se curar, já que a fúria de Deus era inegável. 

Em meio a toda aquela destruição e mortes, a única coisa que o médico conseguia 

pensar era em tentar ao menos ajudar aquelas pessoas para quem ainda restavam algum 

tempo de vida. Afinal aquele era o trabalho dele. 

No dia seguinte, ele se alojou no local mais seguro que encontrara naquela vila, o 

que era difícil, pois era pequena e com muitas casas improvisadas ocupando o espaço. 
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As casas tinham um aspecto de abandonadas e tijolos que, se deixassem, cairiam a um 

vento. Porém outras eram mais elaboradas, mas nem assim alguém conseguiu escapar da 

doença. Era uma das piores infecções! Os corpos com manchas negras, e sangramentos 

inacreditáveis, e tudo aquilo levava cada vez mais as pessoas à morte. O pior era que as 

pessoas queriam e acreditavam que aquilo tudo era um castigo que deviam pagar por 

seus pecados. O médico chegou a uma das casas uma das simples, onde dois camponeses 

estavam infectados, dividindo aquele ar horrível. O médico, não diferente dos outros, 

estava usando sua enorme roupa preta, e sua aterrorizante máscara com um enorme bi-

co, no qual ele colocara ervas e algumas das únicas flores que ainda floresciam naquele 

horripilante lugar 

— Acreditem em mim, por favor, eu posso ajudá-los — disse o médico, realmente 

preocupado com eles. 

— Não, nem pensar, você nunca poderá curar um castigo de Deus. Nem você pode 

escapar da consequência de seus pecados! — diziam os moradores. 

Os dois camponeses tiraram a máscara do médico, e ele não conseguia imaginar o 

porquê de serem tão idiotas. Não imaginara que um dia ele poderia ficar perto da doen-

ça, e consequentemente da morte. Já sentia, em poucos minutos, que sua vida estava 

perdida por aqueles malditos camponeses. Ele só quisera ajudar, e em vez de ser recom-

pensado por isso, condenaram ele à morte. Com raiva, amaldiçoou-os:    

— POR QUE FIZERAM ISSO? COMO SÃO IDIOTAS! EU PODERIA UM DIA 

ACHAR A CURA, AGORA TODOS IRÃO SOFRER, NÃO HÁ NENHUMA ESPE-

RANÇA AOS CIENTISTAS SE NÃO HÁ NEM NO POVO.    

O médico saiu correndo para seu alojamento, procurando rapidamente uma cura. 

Ele não se importava mais com os camponeses, pois esses fizeram o pior que poderiam 

fazer. Ele ficou horas sem dormir, não acreditava que estava à beira da morte. Teria uns 

dias, mas ele não podia perder. Passaram poucos dias, e ele já sentia que a cura estava 

pronta. A sua raiva constante com os camponeses o motivou a ir cada vez mais rápido, 

além do fato de estar à beira da morte, o que o fez ir rapidíssimo, até de mais.   

— Finalmente posso desfazer essa doença que eu não merecia. 

Ao tomar seu antídoto, algo estava errado. 

— Aaaaaahagshagshgsarersrasedrafshaghaghaajhhahaa — “gritou” ele de uma forma 

não humana. 
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Ao poucos, ele foi se tornando em uma besta terrível suas pupilas dilataram e em 

seu corpo pelos enormes começaram a crescer por toda parte. Seu tamanho dobrou e em 

suas mãos viraram enormes presas. Totalmente inconsciente, a única coisa que ele con-

seguia pensar era em matar os camponeses, porém sem pensar em qual deles. 

A besta saiu descontrolada e invadiu a vila onde os camponeses provavelmente es-

tariam se ainda não tivessem morrido, porém sua vontade de matar o levou a todos e 

não apenas àqueles camponeses. Com seu ar farejador, sentiu o cheiro de longe, onde 

tinha algumas pessoas. Era uma feira, nada cheia, porém com pessoas o suficiente para 

serem farejadas. A feira obviamente não estaria cheia, pois a maior parte das pessoas já 

tinha morrido, mais as poucas que sobravam precisariam comer.  

Então, ao chegar lá, ele matou todos os camponeses que encontrou. Era sangue 

para todo lado, pedaços de pessoas voando para todos os lados, nem crianças escapavam. 

Mas a sua sede de sangue não era saciada, o único ar horripilante de morte ficara ainda 

pior, mas, ao invés do silencio mortal, a vila estava cheia de gritos aterrorizados. 

O médico, que outrora queria curar a doença, virou algo possivelmente pior que a 

própria doença, que devastou mais do que apenas aquela vila.  

 

5. A invenção salvadora 
(Felipe Noia, Mª Fernanda Nóbrega, João Vitor Santos, Richard Alexander) 

 

m um certo dia, a população de uma cidade chamada Siena recebeu um navio 

asiático em seu porto, inicialmente para trazer alimentos, mas não sabiam na 

cidade que a embarcação traria ratos com eles (os asiáticos). 

As pessoas moravam em vilas que tinha muitas casas e um castelo ao centro, 

para o rei Richard.  Ele era um rei muito bom para o povo, mas, com o passar 

dos anos, foi ficando muito ganancioso e se trancou com sua realeza, cercando o castelo 

com muros e poços, pois temia que inimigos viessem e acabassem com seu poder. 

No início, todos achavam que eram para a proteção do mesmo, e então ainda aju-

daram a construir. Com isso, a cidade se tornou um caos, sem higiene nem limpeza, as 

pessoas não tomavam mais banhos. Violento e desordenado, o local era perfeito para os 
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ratos que vieram com a mercadoria dos chineses, que iam contaminando os moradores 

com uma doença transmitida por sua pulga, que fazia tudo acontecer. 

O problema era que as pessoas que ficavam com a doença sofriam uma mutação 

genética e ficavam parecidos com uma pulga: eles precisavam de SANGUE para sobrevi-

ver, e eles conseguiam isso sugando o sangue de outras pessoas. A única cura era se a 

pessoa infectada tomasse um banho. 

Mas, no meio disso tudo, os camponeses Maria e Lucas equiparam suas casas com 

várias armadilhas para não serem mortos pelos vampiros. Enquanto isso, eles montavam 

uma invenção que exterminaria essa praga/doença. Mas para isso, eles precisavam da 

autorização do rei Richard.  

Então eles bolaram um plano para entrar no castelo, e, quando conseguiram, pe-

diram ao supremo governante permissão para fazer o que queriam. O rei Richard nem 

sabia o que estava acontecendo, mas quando viu, ficou apavorado e aprovou a missão.

 Para acabar com tudo isso, eles subiram no topo do castelo e deram um banho em 

todos com sua invenção chamada: lavadora de alta pressão. 

 

6. A viúva 
(Julia, Filipe, Mª Fernanda Sóstenes, Robson Thiago, Lucas da Lima) 

  

á muito tempo, na época medieval, havia um vilarejo de camponeses, conhe-

cido pela sua produtividade constante. Uma coisa muito negativa, porém, a-

contecia naquele lugar: o esgoto correndo a céu aberto e o lixo se acumulando 

nas ruas estreitas e lamacentas dejetos humanos e animais descartados, o que 

fez com que a população de ratos aumentasse significantemente, causando um 

surto epidêmico chamado peste negra. Todos que contraíam a doença ficavam com febre 

alta, calafrios, dores de cabeça, se sentiam fracos, tinham dores no corpo, náuseas, e 

convulsões, essa doença diminuiu a quantidade de camponeses que moravam na vila. 

A população achava que a doença era ira de Deus pelos pecados cometidos pelo 

homem. O clima era de tensão. Os corpos iam se avolumando nas ruas, com isso, o mau 

cheiro era insuportável e atraia cada vez mais ratos, diminuindo a produtividade e o cul-
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tivo. Mas o rei diante da situação não tomou providencias e sem dó continuou a cobrar 

taxas. 

Uma viúva que vivia nesse vilarejo, que tinha perdido o seu marido e filhos por 

causa da peste, com a economia diminuindo, a morte dos camponeses, e a peste se espa-

lhando, eles não tinham como trabalhar. Então, farta de deixar seus poucos com o rei, 

tentou se impor e disse: 

— Não vou mais pagar as taxas, perdemos quase todos os cultivos com a peste. — 

comentou a camponesa. 

— Não me interessa! Vocês ficam em meus feudos e pagam as taxas esse é o trato! 

— gritou o rei enfurecido. 

— Se não pagar as taxas, irei executá-la. — berrou o rei. 

Então, ela parou de pagar as taxas, o que levou a sua execução. 

Na noite seguinte, após o rei ir para seus aposentos, quando já estava quase ador-

mecendo, as dobradiças rangeram, a porta se abriu lentamente: 

— Quem está aí? — perguntou o rei. 

A viúva apareceu flutuando lentamente, com dor e tristeza em sua expressão, e 

com uma faca de açougueiro na mão: 

— Nunca mais ninguém será explorado! MORRA INFELIZ! — gritou o espírito da 

viúva.  

Antes que o rei pudesse fugir, ela o esfaqueou até a morte. 
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