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VOCÊ TEM MEDO DE QUÊ?



“O Gol de Letrinhas é um projeto educacional 
que prevê melhorias diretas nas aprendizagens 
escrita e oral de crianças e adolescentes da 
Fundação Gol de Letra, no bairro do Caju, no Rio 
de Janeiro. Como resultado desta ampliação de 
saberes e práticas, e do fomento à leitura, no ano 
de 2012, os beneficiados produziram o livro “Gol 
de Letrinhas 5”, material de valor humano que 
representa as diferentes realidades e os 
simbolismos vividos pelos participantes. 

A Nissan apoia esse projeto por acreditar que 
educação é direito de todos, que atividades 
socioeducativas proporcionam a crianças, jovens 
e adultos o desenvolvimento de seus talentos 
aprendendo a exercer plenamente a cidadania.
 
“A Fundação Gol de Letra e a Nissan têm o 
prazer de apresentar esse projeto que foi 
construído com muito entusiasmo e crença em 
um futuro melhor.”

François Dossa, 
Diretor Geral da Nissan no Brasil

O tempo passa, lembramos como se fosse ontem o 

primeiro Gol de Letrinhas, como surgiu a ideia, o desejo 

de elaborar um livro e a maneira artesanal como o 

primeiro livrinho foi executado! Hoje, na nossa quinta edição, é um dos principais 

projetos da Fundação Gol de Letra, tendo “nossas 

crianças” como autores e protagonistas desse produto 

tão sedutor.

Se deixe envolver pelas suas histórias, com os olhos e 

inocência de uma criança, capture cada idéia, sinta o 

que foi escrito com muito carinho e trabalho.O MEDO foi o tema escolhido pelos nossos  “pequenos 

autores” para  ilustrar os poemas, as histórias longas e 

curtas descritas em nosso livro.  
Afinal quem nunca sentiu medo do escuro? De ficar 

sozinho?  De barata ou de aranha? 
Desejamos uma boa leitura !!!

Feliz de quem participa!
Raí Oliveira e Beatriz Pantaleão

Olá amigos e amigas,



Prefacio

Elizabeth Sampaio

Flavia Mendes

Hermínio Mattos Russo

Raquel Souto

No início do ano quando estávamos contando histórias e os alunos começaram a contar as 
chamadas lendas urbanas, parecia que ia ser um dia normal como todos os outros, mas o que 
aconteceu foi inesperado.

História daqui, história dali e eis que a luz se apaga. Saímos correndo, Luiza, Jennifer, Jayne. 
Quem disse que alguém queria entrar na Biblioteca? Nesse dia nada mais de histórias. Todos 
para casa se preparar para a escola.
Novo dia de atendimento. Por que não levar um filme que tivesse relação com as histórias de 
suspense que as crianças e jovens tanto gostavam? O primeiro filme deu um medinho nas 
crianças... Mas nos jovens nem tanto assim. O segundo filme fez até adolescente se esconder. E a 
Loira do Banheiro começou a habitar o nosso banheiro. E a gente se perguntava: Onde moram 
os nossos monstros? E foi saindo cada coisa! Medo de coisa engraçada, de aranha, de barata. 
Outros medos nem tão engraçados... do pai, de bandido, de tiro. 

- “Beth repete a história do Baú de Tesouros?” 
E as histórias foram crescendo, viraram até poesia.

Na mão dos pequenos artistas, medos e receios viraram poesia, música, desenho, que foram se 
mostrando através de diversas técnicas e formatos. Que barato ilustrar essas histórias! Posso 
fazer A Loira de tecido? E se colocarmos esse botão? Pode virar um tesouro? E que tal ser herói 
por um dia e combater esses medos? Mais ilustrações com colagens foram surgindo e retratando 
os “poderes ocultos” de cada criança...

Em setembro, muitas histórias já haviam sido contadas, filmes já tinham sido vistos e já haviam 
também muitas ilustrações produzidas. Era como entrar, por acaso, em um daqueles filmes de 
terror cheios de monstros e fantasmas. E em meio a tantos medos, que já tínhamos superado 
como A Loira, que quando criança já havia povoado nossos banheiros, fomos tomando 
consciência da importância desse trabalho. Quanto mais líamos essas histórias, mais 
conhecíamos seus autores e mais nos encantávamos. 

Enquanto as fantasias monstruosas e fantasmagóricas povoavam as cabeças da criançada, a 
violência trazia à tona os medos dos jovens. O pior é que o monstro da violência era real e 
em muitos dias nos trancou no auditório, fazendo-nos tirar da cartola alguma atividade que 
pudesse nos transportar de volta ao mundo seguro da fantasia e da ludicidade. Foram 
viagens coletivas às aldeias povoadas por lobisomens ou mesmo por dragões, como no dia 
em que assistimos ao filme "Como treinar seu Dragão" enquanto a polícia fazia uma 
operação no entorno da Fundação. 

Muitos medos foram descobertos, revelados, discutidos e agora, chegando ao final dessa 
jornada, percebemos que não era bem em um filme de terror que  estávamos atuando, pois 
filmes assim não possuem heróis, somente sobreviventes. Encontramo-nos, neste momento, 
vivendo uma fabulosa história de aventura, com muitos monstros, sim. Muitos nem tão 
assustadores quanto imaginávamos, afinal, a Loira do Banheiro mais nos diverte que nos 
assusta. Mas uma história cheia de heróis e heroínas, que se superam a cada dia, e que fazem 
a gente vibrar de emoção quando descobrem o poder que tem de transformar a própria 
realidade.

E foi assim, com uma pontinha de medo que as histórias nasceram, cresceram e estão por aí 
a assombrar a nossa imaginação. Como é bom poder expressar os nossos sentimentos e fazê-
los virar uma brincadeira de criança. Pois quem sabe nas próximas histórias os heróis 
cheguem e aparecem para nos salvar destes medos tão terríveis, mas que convivem com 
nossas crianças e jovens seja na fantasia ou na realidade.
Só não se assuste se encontrar a Aranha Vidente por aí, pois ela nada mais é...
História, história? História!
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Nome: Vitória Carolina Silva do Nascimento.
Idade: 10 anos.
Cor: vermelho e rosa.
Comida preferida: cachorro quente, 
pizza e batata.
Gosto de fazer: jogar queimado
Programa de TV: Rebelde
Música que mais gosto: funk
Do que tenho medo: rato

Nome: Wallace da Conceição Oliveira
Idade: 10 anos.
Cor: azul
Gosto de fazer: jogar futebol
Programa de TV: 

Do que tenho medo: aranha

Quem somos

Nome: Vitor Hugo
Idade: 9 anos
Comida preferida: batata
Gosto de fazer: jogar bola
Programa de TV: jogo
Música que mais gosto: Luan Santana
Do que tenho medo: lacraia
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Todo mundo odeia o Chris



Quem somos

Nome: Adrielly dos Santos 
Idade: 9 anos.
Comida preferida: hambúrguer
Gosto de fazer: desenhos
Programa de TV: domingo Legal
Do que tenho medo: da morte.

Nome: Alex Júnior  

Cor: Azul
Comida preferida: 

Gosto de fazer: Jogar futebol 
Programa de TV: OS desenhos do SBT
Música que mais gosto: Luan Santana
Do que tenho medo: Rato

Nome: Alexander da Cruz Mendes
Idade: 8 anos
Cor: Branca
Comida preferida: Linguiça
Gosto de fazer: Vídeo game
Programa de TV: Nia
Do que tenho medo: Morrer

Nome: Amanda Barbosa Freire
Idade: 11 anos
Cor: Amarelo
Comida preferida: lasanha
Gosto de fazer: 

Programa de TV: Rebelde
Música que mais gosto: amar não é pecado
Do que tenho medo: rato e altura

Nome: Anderson Santos Monteiro
Idade: 8 anos
Cor: Vermelha
Comida preferida: Lasanha
Gosto de fazer: Jogar futebol
Programa de TV: Tudo
Do que tenho medo: Nada

Nome: Antonio Wesley - Estado: RJ
Cidade: Rio de Janeiro - Bairro: Caju
Idade: 11 anos - Escola: Fraenkel
Escolaridade: 5ªserie, 6 ªano.
O que você gosta: jogar bola, play 
station 2 e mexer com meninas.
Prato preferido: macarrão com 
galinha, feijão e pizza.
Como sou eu: olhos castanhos, branco, 
cabelos castanhos. E sou esperto.
Filme: todos os filmes.

Nome: Beatriz Moreira
Idade: 9 anos
Cor: Roxo
Comida preferida: Mocotó
Gosto de fazer: Brincar de dominó
Programa de TV: SBT
Música que mais gosto: Funk
Do que tenho medo: Lacraia

Nome: Beatriz da Silva Batista
Idade: 9 anos

Comida preferida: macarrão na pressão
Gosto de fazer: brincar de escolinha

Programa de TV: 

Música que mais gosto: 
Amar não é pecado
Do que tenho medo: rato

Nome: Camila Cassiano do Carmo
Idade: 10 anos
Cor: rosa claro
Comida preferida: batata frita
Programa de TV: Bob Esponja
Música que mais gosto: 
Mamonas Assassinas
Do que tenho medo: aranha

Nome: Carine da Silva Menezes 

Idade: 14 anos
Relacionamento: Solteirona  
Nacionalidade: brasileira
Filme: Um Amor Para Recordar  
Comida: Lasanha
Livro: Fala Sério, Mãe! - Sexo: Feminino
Esporte: Futebol - Filhos: Não
Quem sou eu: Carine da Silva Menezes. 
Sou humilde, muito bagunceira e escandalosa! 
Sou legal com quem é legal comigo. 
Não obrigo ninguém a gostar de mim!
Escolaridade: 9° ano

Nome: Cleison Feliciano 
Idade: 12 anos

sangrando e com a cara cortada e muitas 
outras coisas estranhas.

Nome: Cleiton da Conceição de Lima
Idade: 11 anos
Cor: azul
Comida preferida: feijão com batata
Gosto de fazer: jogar futebol
Programa de TV: Globo Esporte
Música que mais gosto: 
What's my name
Do que tenho medo: aranha
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Gosto de ficar em casa sozinha

Macarrão com batata frita

Todo mundo odeia o Chris

Tenho medo de fantasma. Quando estou 
sozinho em casa fico imaginando coisas 
estranhas como fantasma sem cabeça 

Do que eu tenho medo: 

Idade: 9 anos



Nome: Danielle de Carvalho
Idade: 10 anos
Cor: vermelho
Comida preferida: arroz e feijão
Gosto de fazer: brincar
Programa de TV: Gugu
Música que mais gosto: evangélica
Do que tenho medo: Bicho Papão

Nome: Danilo Gomes Jerônimo
Idade: 9 anos
Cor: Amarelo
Comida preferida: Lasanha
Gosto de fazer: Brincar 
Música que mais gosto: Belo
Do que tenho medo: Cachorro

Nome: Eduarda A. Bernado
Idade: 11 anos.
Cor: azul marinho
Comida preferida: pizza 
Gosto de fazer: comida
Programa de TV: 
Todo mundo odeia o Chris
Música que mais gosto: 
Este é o caminho
Do que tenho medo: meu pai

Nome: Ellen Cristinne Chagas Ferreira
Idade: 9 anos
Cor: Lilás
Comida preferida: Arroz com cenoura
Gosto de fazer: Jogar Bola
Programa de TV: Cory na casa Branca 
Música que mais gosto: Meteoro
Do que tenho medo: Cobra

Nome: Gabrielly Gomes de Sena
Idade: 11 anos
Cor: preto e rosa
Comida preferida: batata frita
Gosto de fazer: tocar violão
Programa de TV: Rebelde
Música que mais gosto: Luan Santana 
(A Bússola)
Do que tenho medo: cobra e rato

Nome: Isabely dos santos Araújo
Idade: 9 anos
Cor: roxo
Comida preferida: estrogonofe
Gosto de fazer: 
Comer pizza e hambúrguer
Programa de TV: Chaves
Música que mais gosto: Amar não 
é pecado (Luan Santana)
Do que tenho medo: aranha

Nome: João Andrade Pontes Lopes
Idade: 8 anos
Cor: Vermelho
Comida preferida: Miojo
Gosto de fazer: Vídeo game
Programa de TV: Pica-pau
Música que mais gosto: Luan Santana
Do que tenho medo: Tubarão

Nome: João Victor Barbosa
Idade: 9 anos.
Cor: preto
Comida preferida: estrogonofe
Gosto de fazer: bolo
Programa de TV: Record
Música que mais gosto: romântica
Do que tenho medo: barata

Nome: José Paulo Simão S. da Silva.
Turma: E
Oi gente! Sou José Paulo, 
tenho 11 anos, moro no Rio de Janeiro, 
no bairro do Caju. 
Eu gosto de jogar futebol e torço 
pelo Vasco. Quando eu crescer, 
quero ser professor. Eu sou solteiro. 
Ninguém gosta de mim só porque 
eu uso óculos.

Nome: Keylla Vicente Santos
Idade: 10 anos
Cor: preta
Comida preferida: comida de Vó
Gosto de fazer: bagunça e dança
Programa de TV: Morde e Assopra
Música que mais gosto: romântica
Do que tenho medo: palhaço

Nome: Laura Milene Santos e Silva
Idade: 10 anos.
Cor: todas
Comida preferida: pizza 
Gosto de fazer: dançar ballet em 
casa e brincar
Programa de TV: Acorrentada
Música que mais gosto: Barulho de Glória 
(Shyrley Carvalhais)
Do que tenho medo: Morte

Nome: Layssa Manú da Silva
Idade: 7 anos
Cor: Rosa
Comida preferida: Miojo
Gosto de fazer: Desenhar
Programa de TV: Desenhos
Música que mais gosto: Xuxa
Do que tenho medo: Barata

Quem somos
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Nome: Leandra Evellyn Manú da Silva
Idade: 9 anos
Cor: Rosa e Azul
Comida preferida: Miojo
Gosto de fazer: Estudar
Programa de TV: Desenhos
Música que mais gosto: Lady Gaga
Do que tenho medo: Aranha

Nome: Leandro Tavares da Silva
Estado: RJ - Cidade: Rio de Janeiro
Bairro: Caju
Idade: 11 anos
Data de nascimento: 19/03/1999
Escola: Fraenkel
Escolaridade: 5º série
O que você gosta: namorar
Prato preferido: batata frita

Meu nome é Luan Calixto 
e tenho 10 anos. 
Minha cor preferida é o vermelho. 
Gosto de comer hambúrguer e batata 
frita e gosto de bolo. Meu programa 
de tv preferido é As visões da Raven. 
Minha brincadeira preferida é futebol,
e minha música preferida é funk. 

Nome: Manassés da Silva Marcolino
Idade: 8 anos
Cor: branca
Comida preferida: sorvete
Gosto de fazer: brincar 
Programa de TV: Carrossel Animado
Música que mais gosto: Michael Jackson

Meu nome é Maria Débora Furtado 
de Sousa e eu tenho 10 anos 
Minha cor preferida é rosa e eu adoro 
 comer batata frita com arroz à grega. 
 Meu Programa Predileto é “Rebelde” 
e a música que adoro é a do Alexandre 
Pires, "Eu sou o samba”. 
Pra terminar a brincadeira que adoro
é o Queimado.                                                    
Turma: A

Nome: Monique Gomes
Idade: 9 anos.
Cor: roxo
Comida preferida: lasanha
Gosto de fazer: brincar de skate
Programa de TV: iCarly
Música que mais gosto: 
Vou Cantar (Restart)
Do que tenho medo: 

Nome: Pablo Alessandro Caetano de Souza
Idade: 8 anos
Cor: azul
Comida preferida: sorvete
Gosto de fazer: suco
Programa de TV: desenho
Música que mais gosto: de igreja
Do que tenho medo: De nada

Nome: Paulo Rodrigo dos Santos
Idade: 11 anos
Comida preferida: 
Macarrão com linguiça
Gosto de fazer: brincar
Programa de TV: desenhos no quarto
Música que mais gosto: Parangolé
Do que tenho medo: barata

Nome: Rayane da Silva Santos
Idade: 10 anos
Cor: roxa
Comida preferida: pizza
Gosto de fazer: brincar
Programa de TV: Chaves
Música que mais gosto: rock
Do que tenho medo: escuro

Nome: Suellen de Lima
Idade: 9 anos
Cor: roxo
Comida preferida: lasanha
Gosto de fazer: estudar
Programa de TV: desenhos 
Música que mais gosto: Restart
Do que tenho medo: cobra, rato e morcego.

Nome: Thaiane Jesus de Azevedo
Idade: 9 anos
Cor: roxo
Comida preferida: estrogonofe
Gosto de fazer: jogar
Programa de TV: Rebelde
Música que mais gosto: 
Ressuscita-me
Do que tenho medo: de morrer

Nome: Victor dos Santos Albuquerque
Idade: 9 anos.
Cor: azul 
Comida preferida: lasanha
Gosto de fazer: comida
Programa de TV: 
Todo mundo odeia o Chris
Música que mais gosto: Este é o caminho
Do que tenho medo: meu pai

Quem somos
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De cair no meio da rua.



O nome da aranha caranguejeira é Victor José, ele tem 14 anos de 
idade. Ele mora na privada. Ele come defunto, faz desenhos e adora 
jogar teiaboll.

A ARANHA CARANGUEJEIRA
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BARATA

HOMEM BARATA

A barata é um inseto que come lixo e é atraída por doces 
e coisas meladas. Ela bota seus ovos em lugares arejados.

Adrielly dos Santos (9 anos)
Turma: C

O nome do meu personagem é o homem-barata. Ele gosta de assustar 
as pessoas pequenas e gosta de comer pedaços de comida orgânica e 
é muito nojento.

Paulo Rodrigo dos Santos (11 anos)
Turma: H

1110



A cobra é muito perigosa. 
O nome dessa cobra é Anaconda, 
ela é muito grande e ela causa 
doença e morte.

Suellen de Lima (10 anos)
Turma: C

Eu sou o Unicoreom, sou da Coreo 
e sou herói das meninas.

Gustavo Catanhede (14 anos)
Turma: F 

UNICOREOM

A COBRA
O CEIFEIRO DA MORTE

O Ceifeiro da morte é um anjo do diabo que vai até 
as pessoas que estão prestes a morrer, pega sua alma, 
engole, volta para o inferno e as dá para o demônio.

Rodrigo Bezerra (12 anos)
Turma: E
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ESCURO

GORILA

O escuro é uma cor preta, cheia de 
medos e imaginações assustadoras.

Rayane da Silva (11 anos).
Turma: CO Gorila Cabeça de Banana é 

um animal que gosta de bater a 
cabeça nas árvores até não 
aguentar mais e adora roubar 
roupas de humanos e as vestir. 

Rafaela Bezerra (12 anos)
Turma: E
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MULHER MORCEGO

PANIQUES

Meu nome é Paniques e sou da 
história de terror, tenho uma 

cara mais aterrorizante do que 
os outros.

Gustavo Catanhede (14 anos)
Turma: G 

O morcego é muito perigoso. O
nome de sua mulher é Mulher
morcego. A Mulher morcego
também é muito perigosa, pois 
ela causa vida e morte.

Suellen de Lima (10 anos)
Turma: C

1716



RATO

O RATO

O rato come queijo, ele é assustador e mora no esgoto sanitário. Ele 
tem muito medo de altura e sempre aparece à noite. Ele sempre 
fala que é o melhor do esgoto.

Amanda Barbosa Freire (11 anos)
Turma: A

O rato mora no esgoto 
com baratas e outros 
bichos. Ele é assustador, 
feio e sempre aparece de 
noite para assustar.

Gabrielly Gomes (11 anos)
Turma: C
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Curtinhas

Um homem que morava em uma vila, vivia assustando as crianças de lá, mas 

um dia os pais se revoltaram e foram tirar a máscara do homem. Eles  

tomaram um susto, o homem tinha outra máscara por baixo. 

Leandro de Jesus (13 anos)

Turma: F

A máscara  do medo

Curtinhas

As professoras bruxas
Era uma vez uma garota chamada 

Enilrake, ela era uma garota muito 

rebelde e seus pais não agüentavam 

mais as suas malcriações e colocaram

-na num colégio interno. Quando ela 

chegou lá começou a escutar umas 

vozes estranhas. Até que um dia ela 

estava passando no corredor e escutou  

uma voz numa sala.
Quando ela viu, suas professoras eram 

bruxas.

Ana Karoline da S. Oliveira (14 anos)

Turma: G
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Branca cinzada
Era uma vez uma menina chamada Branca 
Cinzada e ela tinha medo do seu padrasto. Até 
que um dia seu padrasto ficou velhinho e lhe deu 
uma banana envenenada. Ela desmaiou. Um sapo 
a beijou e ela acordou. O sapo virou um príncipe, 
eles se casaram e viveram felizes para sempre.

Mariele Azevedo (14 anos)
Turma: G

Casa Mal assombrada
Era uma vez uma casa mal assombrada. 
As pessoas tinham medo de passar por ela. 
A história que as pessoas contam é que uma 
família morreu lá no ano passado e até hoje ela 
é vista como a casa mal assombrada. 
Dizem que a família morreu no porão da casa.
Gerlaine Barbosa dos Santos (13 anos)
Turma: G

Lobisomem
Numa noite de lua cheia uma família se deita para dormir, 
quando a filha caçula de 15 anos escuta um barulho estranho na 
sua porta. A menina muito assustada sai correndo atrás da sua 
irmã mais velha e elas voltam para perto da porta e quando 
chegam lá, olham a porta e lá está um lobisomem olhando na 
direção da porta.

 
Maria da Guia Ávila (16 anos)
Turma: G

Curtinhas Curtinhas

Medo
O meu medo é de tudo um pouco. De 

tiroteio, briga, perder as pessoas que 
mais gosto, solidão e do Bruno. Sabe 

por que tenho medo do Bruno? Porque 
quando estou no gol ele dá um bico na 

bola que não dá pra agarrar. Ele já 
“matou” uma pessoa no gol que se 

chama Leonardo. Ele ficou sem ar no 
chão, se tremendo todo.

Esses são meus medos.

Matheus Silva (12 anos)
Turma: F
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