
 

 

Semana 01 – março 
Professora Ivone 

 
Não pise nas sepulturas 

 
Em uma noite um grupo de jovens estavam voltando de uma festa ainda animados. Eles bebiam e riam 

alegremente. Até que um deles, ao perceber que estavam chegando perto do cemitério da cidade, decidiu 
contar histórias de terror. As meninas do grupo foram as que estavam ficando mais assustadas com suas 
histórias. 

- Estamos quase passando pelo cemitério, vocês sabiam que nunca devemos pisar em um túmulo após o 
sol se pôr? Se vocês fizerem isto o morto agarra suas pernas e as puxa para dentro da sepultura. 

- Mentira. – disse uma delas. – Isto é só uma superstição antiga. 
- Se você é tão corajosa, por que não nos mostra? Eu lhe dou R$ 50,00 se você pisar em alguma sepultura. 
- Eu não tenho medos de sepulturas e nem dos mortos. Se você quiser faço isso agora. 
O menino lhe estendeu uma faca e disse: 
- Crave isto em um dos túmulos e então nós saberemos que você esteve lá. 
Sem hesitar a garota tomou-lhe a faca e caminhou até a entrada do cemitério, sobre a surpresa dos olhos 

de seus amigos que duvidavam que ela tivesse esta coragem. A garota entrou no cemitério onde o silencio era 
total, sombras fantasmagóricas eram formadas pela luz da lua e ela teve a impressão que centenas de olhos a 
observavam. Chegando ao centro do cemitério olhou em volta. 

- Não há nada a temer – disse a si mesmo tentando se acalmar. 
Então ela escolheu um túmulo e pisou nele, depois cravou a faca no chão e virou-se para ir embora, mas algo a 
deteve. Tentou novamente mas não conseguiu se mover, ficou apavorada 

- Alguém está me segurando!!! – disse em voz alta e caiu no chão. 
Como ela demorava a voltar o grupo de amigos decidiu ir atrás dela, caminharam um pouco e a 

encontraram sobre um túmulo. Ela estava morta com uma expressão de terror no seu rosto. Inadvertidamente 
a própria garota havia cravado com a faca sua saia no chão, com muito medo ela pensara que algo 
sobrenatural a segurava e sofreu um ataque cardíaco morrendo em seguida... 

Autor desconhecido 
  

A partir da leitura do texto motivador e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija texto narrativo conto de terror em modalidade escrita formal da língua portuguesa. Selecione, 
organize e relacione de forma coerente e coesa as ideias escritas. 

Nele poderá haver muito medo, susto e surpresa. 
 
 
 
 


