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Leia o texto abaixo: 
 

Depois que o sol se põe 
 Giovane F. O. 

 
            O sol já havia se posto no horizonte e a noite caíra na pequena cidade de Wintercrest quando o padre Cooper deixou a sacristia para fechar 
as portas da igreja. Havia pedido ao sacristão que o fizesse antes de ir embora, mas viu que seu pedido não fora atendido, pois as portas 
continuavam abertas. 
            — Aquele menino vive com a cabeça no mundo da lua... — resmungou o padre, apanhando a bengala apoiada no altar e coxeando pelo 
corredor entre os bancos do templo. 
            A perna operada doía ainda mais em dias úmidos como aquele: uma lembrança amarga de sua breve estadia no Vietnã. Alistara-se como 
voluntário nas tropas enviadas para lutar na guerra que era travada no outro lado do mundo. Formado em medicina, exercera o ofício durante três 
meses no front, três duros meses em que convivera diariamente com o horror da guerra, com a Morte – enfrentando-a ao salvar muitas vidas de 
serem ceifadas por Ela e sentindo a dor do fracasso quando não conseguia fazê-lo. 
            O velho caminhava vagarosamente pela igreja, apoiado na bengala e perdido em pensamentos, quando, de repente, percebeu uma 
presença. O local estava escuro, parcamente iluminado pelas velas acesas por fiéis ao longo do dia, de modo que o padre não conseguiu distinguir 
mais do que a silhueta do recém-chegado. Fosse ele quem fosse, estava parado à porta, cabisbaixo, o corpo recortado contra o luar. 
             — Quem é você, filho? — perguntou o padre, parando a meio caminho entre o altar e as portas, apertando os olhos para tentar enxergar 
melhor o visitante. 
            — Alguém que busca o aconchego da casa de Deus — respondeu o homem, soturnamente, ainda sem erguer a cabeça para encará-lo nos 
olhos. — Não vai me convidar para entrar, padre? 
            — Já é tarde, meu filho, volte aman... 
            — Por favor, padre, não me negue isto — o misterioso homem, então, ergueu os olhos, que por um instante fugaz pareceram reluzir 
vermelhos na semiescuridão. O padre balançou a cabeça, pensando se tratar de uma ilusão de ótica ou de um algum engano de sua vista cansada. 
— Não me negue a oportunidade de lavar minha alma confessando meus pecados, por favor... 
            — Está bem, está bem, pode entrar... — cedeu o padre, trocando a bengala de mão e convidando o estranho a entrar com um gesto. 
Distraído, o velho não percebeu o discreto sorriso que curvou os lábios do forasteiro, quando este deu um passo à frente e adentrou a igreja. — 
Diga-me, meu filho, o que fez de tão grave que não pode esperar o dia de amanhã para confessar? 
            — Eu fiz coisas horríveis, padre — disse o estranho. 
            — Deus é misericordioso, criança — confortou-lhe o padre. — Sempre perdoa os filhos que vêm a Ele em busca de perdão. Se o seu 
arrependimento é sincero e se você está disposto a reparar quaisquer males que tenha causado, o perdão de Deus já é seu por merecimento. 
            — Eu pequei, padre... — confessou o homem. — E vou pecar novamente! — Então, abriu a boca e expôs caninos que mais pareciam presas 
do que dentes. 
            A bengala do padre Cooper caiu no chão com estrépito. Ele soltou um grito. E a última coisa que viu foi o homem cruzar a distância que os 
separava em um único salto, pulando nele como um predador faminto pula na presa.  
Disponível em: <http://criacaoliterariaufrgs.blogspot.com/2012/12/conto-fantastico.html> Acesso em 27/03 
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1- Observe que o padre da história acima se depara com um vampiro que o ataca e, supostamente, suga-lhe o sangue. Não é essa a história 
lendária de vampiros? 
2- Pois bem, esse será o seu trabalho. Imagine que, em sua cidade, há boatos de que vampiros estão espalhados por toda a parte, porém ninguém 
os vê. 
3- Dessa maneira, você contará a situação em que esses “fenômenos” aconteciam, a apreensão dos moradores, até mesmo o sumiço de alguns 
deles, hipoteticamente, transformados em vampiros também. 
4- O conflito do seu conto fantástico será o encontro com uma dessas criaturas e as consequências disso: discussão, medo, fuga, luta ou até 
mesmo mordida. 
5- A partir desse fato, você deverá intensificar a narrativa até um certo clímax; 
6- Como se trata de um conto fantástico, você não poderá dar um final trágico, nem mesmo resolvê-lo totalmente. 
7- Quanto aos demais elementos, dê margem a sua criatividade e produza um conto à altura de nossos alunos. Eu confio em vocês! 
8- Dê um título a seu texto; 
9- Faça um mínimo de 25 e um máximo de 30 linhas; 
10- Entrega: até 06/04 
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