
Camilla Pinheiro conseguiu passar sua 
vida escolar praticamente ilesa, sem se 
envolver em dramas adolesCentes. isso é 
uma grande vitória para ela, que sempre 
foi muito aplicada nas aulas. e pretende 

continuar assim, agora que está no  
terCeiro ano do ensino médio do colégio 

Coliseu, um dos mais puxados e concorridos 
de Goiânia. sempre organizada, seus  

planos para o último semestre se resumem  
a um só objetivo: Passar no vestibular  

com as melhores notas. 

Porém, graças a uma Confusão amorosa 
envolvendo seu melhor amiGo, Camilla 

vê seus dias calmos de estudos se 
transformarem, em meio a revoluções 

esColares, brigas familiares, intriGas na 
turma, dúvidas sobre o futuro e até uma 

inesperada Paixão, que ela insiste em negar 
para si mesma. Para se abstrair do mundo 
real, agora virado de Cabeça Para baixo, ela 

posta em seu bloG as aventuras da  
“agente C”, sua identidade nada seCreta 

para quem a conhece e sabe o que é viver 
um dos períodos mais intensos da vida.

“Na minha vida inteira, eu nunca fui de 
me envolver em dramas. Eu os via o tempo 
todo, sempre adorei observá-los, mas evitava 
ao máximo ser envolvida. Mas, com tantos 
acontecimentos no terceiro ano do ensino 
médio, me vejo em meio a dramas com 
muita frequência ultimamente. Por um lado 
é bom, mas, por outro, é estranho. Acho que 
parte de mim preferia minha vida do jeito 
que era antes, não exatamente porque eu 
era mais feliz, mas porque era mais simples. 

Mas não quero diminuir tudo o que eu 
passei nesses últimos três anos, mesmo que 
eu acabe encontrando obstáculos mais in-
tensos no futuro. Quero para sempre lem-
brar que essa foi uma época difícil e frustran-
te, e legal, e idiota, e louca, e tudo quanto é 
tipo de adjetivo que existe por aí. 

E não quero só lembrar como nostalgia, 
mas manter tudo bem vivo, tudo bem real, 
na intensidade verdadeira das coisas. Não 
quero que fique preso na minha memória 
como uma época de completo pesadelo, 
ou uma época de bela juventude. Eu quero 
tudo. Eu quero tudo junto.”

dayse dantas nasceu em Brasí-
lia, mas mora em Goiânia, ou Cidade 
do Tomate para os íntimos. Quando 
adolescente, tinha o sonho de ser uma 
jornalista descolada, mas ao entrar na 
faculdade logo percebeu que o queria 
mesmo era contar histórias e criar mun-
dos, em vez de noticiar fatos verídicos. 
Então mudou para o curso de Letras 
na Universidade Federal de Goiás, não 
parou mais de escrever e hoje é profes-
sora de inglês. Seus textos e suas ideias 
criativas tornam-se posts no Twitter (em 
geral em caps lock!), resenhas de livros 
no blog Nem Um Pouco Épico, de cuja 
equipe de colaboradores faz parte, e 
também agora neste divertido livro, que 
marca sua estreia como autora e retrata, 
com um olhar diferenciado, a vida dos 
adolescentes brasileiros às voltas com 
as questões da juventude. Dayse nunca 
participou de uma rebelião no colégio, 
como a sua protagonista Camilla, mas 
acredita na luta de classes, mesmo que 
seja só uma disputa de bola entre os 9o 
anos A e B. Veja mais sobre Dayse Dan-
tas e seus textos em:
Site: www.daysedantas.com
Blog: www.nemumpoucoepico.com.br
Facebook: www.facebook.com/dayse.dantas
Twitter: @daysed
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