
 

 
Caos na Escola: um livro eletrizante sobre mistério e amizade 

 
Livro de Christian David conta a história de quatro amigos que precisam desvendar um 

mistério que ronda a escola 
 

 
 

 

Um concurso para escolher o novo uniforme da escola Divino Saber movimenta todos os 

alunos do Ensino Fundamental. Paula e Tobias estão empenhados em vencer e contam com 

o talento de Luísa para criar a ilustração que estampará as camisetas de todos no próximo 

ano. É este o ponto de partida de Caos na Escola, livro de Christian David lançado pela Editora 

do Brasil, que conta como a amizade e confiança são elementos fundamentais para que os 

adolescentes enfrentem situações novas e desafiadoras. 

 

Desenhista de mão cheia, Luísa começa a ter pesadelos recorrentes com o desenho para o 

uniforme e nem imagina que por trás das inspirações que aparecem em seus sonhos, há um 

terrível plano armado por seres de uma outra dimensão: instalar o caos na escola e dominar 

o mundo. Assim como ela, Tobias também passa a ter sentimentos angustiantes em relação 

ao desenho, e ambos precisam convencer Paula de que algo está errado. 

 

Por sorte, eles podem contar com a ajuda do funcionário da manutenção, Galileu.  Afinal, ele 

e o pai haviam sido alunos lá e conheciam não só as instalações muito bem, mas também as 

histórias. Aliás, o mesmo mistério havia rondado a instituição 100 anos antes e voltava para 

atormentar a vida de todos. O time para contra-atacar as forças malignas fica completo com 

Marcos, irmão de Luísa, que por algum motivo é imune ao poder da interdimensão. 

 



 

O autor classifica Caos na Escola como uma aventura de “terror cósmico” e, para escrevê-lo, 

fez uma espécie de “pescaria” em todas as histórias de fantasia e terror que sempre fizeram 

parte de sua vida, por meio de filmes, quadrinhos e livros. As ilustrações são de Carla Pilla, 

que se inspirou livremente na obra de J. P. Lovecraft, utilizando caneta nanquim, aquarela e 

crayon aquarelável. 

 

Sobre Christian David 

Christian David é autor de Caos na Escola. Apaixonado por contar histórias, vive em Porto 

Alegre e utiliza os cenários cotidianos e fantásticos para questionar as coisas que o inquietam 

ou fascinam. 

 

Sobre Carla Pilla 

Carla Pilla é ilustradora, quadrinista, aquarelista e formada em Publicidade e Propaganda. 

Cursou ilustração de livros infantis na Central Saint Martins College of Art and Design, em 

Londres. Em 2018, mudou-se para Berlim, na Alemanha, onde vive com seu marido e dois 

gatos. 
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Sobre a Editora do Brasil: 
 
A Editora do Brasil busca, há mais de 75 anos, renovar os produtos e serviços que levem aos 
milhares de educadores e alunos do Brasil conteúdos atuais e materiais de qualidade. Nos 
quatro cantos do País, professores e gestores utilizam nossos livros e têm acesso a um projeto 
didático comprometido com a ética e com uma educação cada dia melhor. 
 
O compromisso da Editora do Brasil é com o dinamismo do conhecimento e com a educação 
que transforma e é transformada. Mais que nunca, posiciona-se ao lado dos educadores, 
observando, analisando e discutindo os novos desafios do ensino em nosso País. 


