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ROTEIRO 

 

Escola De Fantasmas 

 

Uma sala de aula bagunçada, alunos de pé, dois jogando bolinhas de papel, 

Bárbara escuta música enquanto olha pela janela, professor sentado corrigindo algo. 

Alex: "Tudo começa aqui, com ela" Câmera foca em uma garota que está rindo 

(Bruna). "Não, não ela. A da música" câmera foca na garota que escuta música nos 

fones. "Ela..." Voz apaixonada "Ah, tão linda! Mas tu não deve 'tá' entendendo nada, eu 

também não entenderia, na verdade. Por que, na realidade, tudo não começou aqui, eu 

só queria poder observá-la mais um pouco. Enfim, 'vamo' para onde tudo realmente 

começou." 

 

Corta para: 

 



A mesma sala, agora com fantasmas, todos copiando a matéria que a professora 

passa no quadro. No quadro estando escrito: 'Décimo sexto passo para assustar um vivo: 

faça barulhos suspeitos durante a noite."' 

Alex: "Acontece que, bem, eu sou um fantasma". Câmera foca nele. "Estou na 

escola para aprender a assustar os sortudos, ou melhor, os vivos. Minha, hã, morte ia 

entediante e chata, até que a professora resolveu passar um trabalho." 

Câmera vira para a professora que está dizendo algo. Enquanto a professora fala, 

Alex narra: "Nós teríamos que assombrar as aulas e os alunos que ocorrem durante o 

dia. Não seria difícil para a maioria de nós, mas para mim seria. Por que? Bom, por que 

eu sou muito atrapalhado e não assusto nem uma mosca, quem dirá um vivo, ainda mais 

hoje em dia, que eles nem ao menos acreditam em nós. Participamos de um sorteio, para 

saber quem ficaria com qual turma."  

 Uma fila de fantasmas se dirigindo à mesa da professora e pegando um papel de 

um pote. Alex é o último da fila e fica com o papel que sobrou. 

Alex abre o papel escrito: 17 A. Alex: "É aí que tudo muda." 

 

 

Corta para: 

 Alex está escrevendo no quadro: 'Temam, pois a partir de hoje, os assombrarei'. 

Alex: "Parece ridículo, mas o quarto passo para ser um bom  fantasma é escrever 

ameaças." 

Depois, Alex para no fundo da sala esperando a reação de todos quando 

entrassem na sala e vissem o aviso na lousa. Quando os alunos entram, acompanhados 

do professor. O primeiro aluno que vê o que está escrito (Wellington), fala algo e ri, 

chama a atenção dos outros que o acompanham rindo. O professor apaga o quadro, 

aborrecido.  

Alex: "Decidido para que as coisas dessem certo. Tentei o passo número dez: 

Faça objetos se mexer." 

Alex caminha (tecnicamente invisível, já que ninguém o vê) e tenta mover uma 

borracha que, no momento em que vai tocá-la é pego e usada pela dona (); bufando 

passa para a próxima tentativa, anda até uma cadeira vazia e no momento em que vai 

mexe-la, um aluno(Kevin) senta nela. Com uma expressão nada amigável o fantasma 

passa para outro método, empurrar pessoas. Uma garota (Rafaela) caminha para a mesa 

do professor, empunhando um caderno, quando o fantasma vai empurrá-la ela mesmo 

tropeça no tapete e quase caí.  



Ainda mais irritado, Alex decide sair da sala, enquanto caminha para porta, ele 

vê Bárbara na primeira classe escrevendo incansavelmente, em um caderno pequenino e 

enfeitado, ele para pra ler e se surpreende. Está escrito: 

 

"Ele me traiu! Eu vi, vi os dois juntos, desgraçados. Odeio-os, mais que tudo! 

Nunca mais chego perto de garoto nenhum, nunca mais! 

Foi horrível [...] 

 

O professor lhe chama a atenção e ela guarda o diário rapidamente. 

Comovido, o fantasma se encosta na parede e fica ali, observando-a.  

Alex: "Algo me prendia a ela e ficar ali olhando-a, era incrível! Logo bateu para 

o recreio e eu a segui." 

Alex segue Bárbara que logo para no meio do pátio, olhando fixamente para um 

ponto próximo, Alex segue seu olhar e se depara com um casal abraçado conversando. 

Bárbara fecha suas mãos em um punho cerrado. 

Alex: "Eu não sou retardado, percebi logo que aquele era o tal namorado dela. O 

que a traiu. No momento em que a vi triste daquela forma senti tanta raiva que tinha que 

fazer alguma coisa, logo minha oportunidade se apresentou." 

O garoto (Mateus) e a garota (Milena)foram caminhar pelo pátio. Alex se 

adiantou e empurrou Mateus que caí no chão e leva a garota junto, todos no pátio 

começam a rir e Bárbara dá uma risadinha, Alex sorri satisfeito.  

 

Corta para: 

Alex a segue até em casa, quando chegam lá, Alex vê a irmã mais velha dela 

(Paloma) brigando com ela e batendo nela. 

Alex: "Aparentemente, a irmã não gostava dela por que sentia inveja e por que, 

bem, por que a irmã dela é ruim mesmo. Sabem, Bárbara sofria muito, com o namorado, 

a irmã e ela era uma garota tão incrível. Até hoje, não entendo isso. E como eu 

realmente tinha que assombrar mais alguém..." 

Irmã de Bárbara sozinha na sala, de repente a TV se liga "sozinha", ela leva um 

susto. Depois, ele derruba um objeto no chão, a garota dá um grito. Finalizando com um 

sorriso, ele bate a porta da casa, Bárbara vem correndo ver o que houve (por causa do 

barulho da porta)e vê a irmã aterrorizada no meio da sala. Ela ri baixinho e saí, 

particularmente feliz, Alex a segue.  



Imagens de Alex a seguindo por todo lugar e assombrando quem a atormenta, 

enquanto ele narra: "De repente, assim, sem perceber, eu a seguia pra todo canto, 

facionado nela. Bárbara é uma garota incrível, de verdade. Só que um dia, ela sumiu, 

passou o dia fora e eu fique muito preocupado. E isso se repetiu a semana toda, 

ninguém sabia o que tinha acontecido. Eu não queria fazer mais nada, não queria mais 

viver, ou melhor, morrer. Foi numa sexta-feira, eu fui à aula e tive a melhor surpresa de 

todas: ela estava lá!" 

Cena de Bárbara sentada na escola de fantasmas, olhando pra tudo atentamente. 

Alex: "Me aproximei e conversei com ela pela primeira vez, foi ótimo, descobri 

que ela havia fugido de casa e morrido num acidente de carro. Contei pra ela que à 

havia seguido durante semanas, ela ficou surpresa, mas disse que estava gostando de 

mim também. E foi assim que eu me tornei o fantasma mais feliz que existe e é assim 

que eu provo que nem sempre trabalhos de escola são ruins." 
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