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Catando piolhos, contando histórias 

Um dia na aldeia: uma história munduruku 

 

Metodologia de trabalho: 

A partir das recomendações de atividades sugeridas pelo Combinando Palavras, foram apresentados 

livros do Daniel Munduruku e destacado o valor do reconhecimento das memórias e das mudanças 

nas pessoas. Assim foi solicitado aos alunos que redigissem um texto analisando suas memórias e 

relatando as mudanças durante o crescimento. Os alunos se basearam em leituras dos livros do 

autor e da leitura de sua biografia. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



Minhas memórias 

 

Meus 5 anos 

Era uma vez os meus 5 anos...eu adorava brincar de mamãe e filhinha e com minhas 

panelinhas, era super legal, mas hoje eu não faço mais isso. E nunca mais vou 

esquecer que toda vez que eu ia no parquinho de areia da minha escolinha eu subia 

no trepa-trepa só para imitar o Bem-te-vi. 

Meus 7 anos 

Os meus 7 anos foi o momento mais feliz da minha vida...pois foi o ano em que eu e 

a minha família viajamos para Porto de Galinhas. E nunca vou esquecer do que eu 

comi no avião, que foi: batatinhas, guaraná e biscoito de chocolate. 

Aquele ano foi incrível também porque o meu irmão tinha nascido, e eu lembro que 

no dia em que ele nasceu eu chorei, pois fiquei com medo de que ele e a minha mãe 

morressem, mas no final de tudo, deu certo. E com 7 anos eu fui para o primeiro ano. 

Meus 9 anos 

Com 9 anos de idade eu comecei a parar de brincar de boneca, Barbie e panelinhas, 

ou seja, foi um ano de mudanças porque também eu parei de ouvir músicas infantis 

e comecei a ouvir músicas internacionais. 

Nesse momento da minha vida aconteceu uma coisa muito marcante. Quando eu fui 

ao sítio do meu tio, minha família inteira tinha resolvido ir na cachoeira a pé só que 

no meio do caminho apareceu uma vaca, mas eu, minha tia e minha prima ficamos 

por último então não conseguimos ver direito a vaca, até que eu ouvi meu primo gritar 

lá da frente que a vaca estava correndo atrás da gente, ou seja, eu comecei a correr 

e nunca corri tão rápido igual nesse dia. Eu tive que passar no mata-burro de bota de 

salto para no final de tudo a vaca não ter corrido atrás da gente coisa nenhuma. Eu 

fiquei muito brava, mas depois comecei a rir; esse momento foi inesquecível. 

Meus 13 anos 

Meus 13 anos foi bem difícil, pois começou com aulas online devido a um vírus mortal 

chamado Corona Vírus, ou seja, não comecei muito bem.  

Em cerca de alguns meses as aulas voltaram escalonadas, um dia um tanto de aluno 

e no outro dia o outro tanto. Nesse meio tempo que eu ia a escola, minha mãe 

começou a trabalhar, e eu e meu pai a ajudávamos a cuidar da casa. 

E todos esses acontecimentos, me faz ser quem eu sou hoje! 

Maria Eduarda da Silva Mota, 7º Ano SESI Planalto Verde  



Memórias e medos 

 

Todos nós temos memórias boas e ruins, e algumas pessoas têm alguns medos. 

Uma memória minha que não foi muito boa, foi o dia em que eu prendi o meu dedo 

indicador da mão esquerda na porta do carro, me faz sentir dor só de lembrar. 

Conclusão: perdi minha unha e esmaguei o tecido do dedo.  

Agora sim uma lembrança boa: No natal de 2020, minha família do lado paterno 

decidiu fazer uma viagem para um parque aquático em Caldas Novas. Essa foi uma 

das melhores viagens da minha vida, pois além da minha bisa ter ido, meus avós 

maternos também foram. Os parques eram ótimos e a comida do hotel também, de 

uma coisa eu tenho certeza, eu me diverti muito, pois além de tudo que aconteceu 

em meio pandemia (covid19) todo mundo voltou bem e com saúde. 

Agora eu vou contar uma coisa que eu realmente tenho medo desde pequena até 

hoje: o Escuro é o meu maior medo. 

Hoje em dia eu comecei a ter um pouco menos de medo do escuro. Se você me 

perguntar o porquê eu tenho esse medo eu não vou conseguir explicar ao certo, eu 

apenas não me sinto bem. 

Bom...é isso. Espero que tenha gostado, pois eu contei lembranças e medos. 

 

Melissa M. Ramos,  7º Ano SESI Planalto Verde 

  



Memórias 

 

Entre meus 4 e 5 anos, eu era muito arteira. Colocava meu cachorrinho num carrinho 

de bebê de brinquedo e o prendia, também carregava sempre ele no colo, seja para 

onde quer que eu fosse. 

Quando tinha alguns aniversários sempre fazíamos festinha. Eu brincava muito com 

meus irmãos de lutinha, tourinho, boneca e jogar bola. Eu tinha muito medo de 

lobisomem e outras coisas. Sempre gostei de ver filme desde pequena, assistia 

vingadores e outros heróis com minha família 

Aos meus 6 anos meu pai acabou falecendo, eu e minha família ficamos muito tristes. 

Com 8 anos, fiz mult-sport na USP com umas amigas da minha sala no SESI, nos 

exercitávamos muito, as mães até levavam lanchinho para comer lá. Aos 9-10 anos 

fizeram uma festa surpresa para mim, eu fiquei muito feliz. Também fazia Ballet com 

umas amigas e danças de rua com elas e minha irmã. Gostávamos muito, até já nos 

apresentámos no teatro. Temos muitos vídeos guardados de recordação. 

Aos meus 11 anos, onde eu fazia dança acabou fechando, então decidi ir para 

natação, mas não deu muito certo essa experiência, tinha medo de me afogar. 

Com meus 12 anos eu parei de fazer muitas dessas coisas devido ao Coronavírus, 

mas tenho vontade. Amo ouvir músicas internacionais e assistir filmes e séries. 

Ganhei um cachorrinho chamado buddy que hoje já tem 2 meses e brinco muito com 

ele. Nesses últimos tempos ando fazendo tarefa e vendo séries com minha irmã. De 

vez em quando vou pro shopping 

 

Gabrielli Silva Galão, 7º Ano SESI Planalto Verde 

  



Minha biografia 

 

Não lembro de muita coisa quando era menor, lembro de apenas flashbacks, passeios 

em família, jantares, natais, aniversários...poucas coisas, mas uma coisa que eu me 

lembro foi que desde sempre eu era uma garota carinhosa e extrovertida. 

Na época da escolinha sempre sofria bullying por conta do meu peso e corpo, isso 

sempre me deixou muito mal. Muitas vezes deixei de ser quem eu era para ser igual 

as pessoas que eu idealizava “perfeitas”. 

Sempre fui uma criança um pouco estranha, sempre gostei de filmes estranhos. Eu 

era viciada em “Coraline”, "A Família Addams”, “o Fantástico Sr. Raposo” (com 

certeza esse filme foi um surto coletivo). Até hoje sou assim, amo filmes e livros de 

terror. Sinceramente é meu gênero literário favorito, amo tomar sustos, adrenalina, 

mas vou ter que assumir que sou um pouco medrosa. 

Gosto de muitas coisas, como gatos, desenhar, ouvir músicas, ler, e etc., sou muito 

boa desenhando, aliás.  Desenhar é uma terapia para mim. Minha série favorita é 

“American Horror Story” eu realmente amo; digamos que ela é minha terapia diária, 

já assisti umas 300 vezes e nunca enjoo dessa série. Meu ranking de temporadas: 1º 

Asylum, 2º Apocalypse, 3º 1984, 4º Roanoke, 5º Coven, 6º Freak Show, 7º Muder 

House, 8º Cult, 9º Hotel. Eu me envolvi com essa série de um jeito que chega a ser 

preocupante. 

Bom...tirando todos os problemas pessoais e estranhos que eu tinha, minha vida ia 

bem. Só que chegou a Pandemia e tudo desmoronou. Querendo ou não a pandemia 

foi uma experiência que mudou minha vida, me marcou. Eu nunca voltaria no tempo, 

amo quem eu me tornei. 

 

Eduarda Ribeiro Félix da Rocha, 7º Ano SESI Planalto Verde  



Minha evolução e memórias 

 

Olá, meu nome é Luiza e atualmente tenho 12 anos. 

Entre meus 4 e 5 anos eu estudava em uma escola no período integral onde eu 

adorava e brincava muito com meus amigos e todos os dias quando minha mãe me 

buscava, comia biscoito de polvilho e brigadeiro, hoje estudo apenas meio período 

em outra escola e não como mais as mesmas coisas todos os dias no fim das tardes. 

As pessoas que eu admirava e admiro até hoje são minha avó e minha mãe. 

Até que eu fui para o SESI, onde passei a estudar meio período, por volta dos meus 

7 anos, minha rotina era a mesma na escola em período integral, depois passei a ficar 

com meus avós até dar a hora da escola. Lembro que eu amava assistir desenhos 

pela manhã e à noite novelas com minha avó. Hoje assisto séries, faço exercícios 

físicos e às vezes caminho pela manhã. 

O que sempre teve e terá importância para mim é a união da minha família , dos que 

eu considero essenciais para mim que são: minha mãe, meus avós maternos, meu 

irmão, meus primos, meus padrinhos e meus tios e tias. Com meu pai, desde o 

divórcio com minha mãe mantenho pouco contato. 

Antes tinha medo de uma vaca de pelúcia que tinha os olhos vesgos e cantava, 

também tinha medo da minha mãe morrer, atualmente só o medo de perder alguém, 

que amo que permaneceu. Sempre gostei, desde pequena, das mesmas músicas: 

Sertanejo, Pagode, Funk e Rap. 

Quando pequena nunca gostei muito de carne vermelha, gosto mais de frango, 

salada, omelete e é assim até hoje. Antes também era muito viciada em refrigerante, 

hoje em dia não tomo mais. 

Sempre gostei de casa cheia, festas, amigos, sou de fazer amizade fácil. Desde 

pequena gostava de ir ao shopping, parques, bosque, entre outros. Ainda gosto 

desses passeios, mas o que eu mais gosto é de poder se divertir com os meus amigos 

e principalmente arrancar cada sorrisos com minhas bobagens. 

Minha relação familiar é excelente, tenho minha mãe como melhor amiga e somos 

muito companheiras e dividimos diversas histórias e aventuras. Tenho muita 

proximidade também com a minha avó materna, que também é muito amiga e 

parceira. 

Por fim, analisando minha história até aqui, posso concluir que sou imensamente 

abençoada e feliz por tudo que vivi. 

 

Luiza Saorti Salles, , 7º Ano SESI Planalto Verde  



Minhas memórias 

 

Quando tinha 4 ou 5 anos, tinha muito medo de agulha e tive pneumonia, e para não 

morrer tive que tomar um coquetel de antibióticos na veia para matar o vírus. Por 7 

dias, toda noite tinha que ir no postinho de saúde tomar essa injeção, morrendo de 

medo e fazendo um escândalo. Mas depois me acostumei (só naquela semana). Hoje 

ainda tenho pavor de Agulha! 

No momento que apresentava 8 anos de idade, como sempre fui apaixonada por 

coelhos, pedi ao meu pai de presente de aniversário. Um ano depois, minha mãe e 

eu adotamos uma gatinha, que demos o nome de Clara. Certa vez, peguei no colo a 

Clara e o Tom (o coelho) ao mesmo tempo, um em cada braço. O Tom ficou com 

ciúmes e na hora em que eu fui pegar o controle da TV (colocando parte do meu 

braço acima da cabeça dele) ele me deu uma mordida! Como já estava acostumada 

com as mordidas dele puxei meu braço para ele soltar, mas nesse momento, ele 

mordeu com tanta força que ele ficou pendurado no meu braço, e chegou a rasgar 

minha pele e aparecer a gordura de dentro do meu braço. Doeu muito! Mas nada 

comparado a dor dos pontos que tive que levar. No total deram 4 pontos e meio. 

Como tinha medo de agulha, depois de limpar, a médica aplicou anestesia, mas não 

tinha funcionado. A médica me perguntou: 

- Você está sentindo? (Apertando meu braço) - Se estiver, vou ter que aplicar 

outra injeção. 

Eu morrendo de medo de outra dolorosa agulhada, falei que não, mas estava! Ou 

seja, a maior dor da minha vida! Mas sempre amei o Tom, e até hoje o amo. 

Aos meus 10 ou 11 anos, meu pai querendo praticar atividades físicas, optou por ir 

de bicicleta ao invés da moto para o trabalho. 

Em um dia comum, ao passar em uma avenida muito movimentada, o garfo da 

bicicleta quebrou com o meu pai em cima dela e em movimento. Com isso meu pai 

caiu com tudo e bateu direto com o rosto no chão! Deslocou o osso do rosto dele, 

mas não teve que fazer cirurgia. 

Pessoas que passavam por ali prestaram socorro a ele e ligaram para a minha mãe 

e para a ambulância. Miha mãe foi com ele para o hospital e depois que o médico deu 

alta, eles vieram para casa. Mas hoje já está tudo bem. 

Com 11 e 12 anos, estou vivendo uma pandemia mundial! As pessoas já estão sendo 

vacinadas e em setembro será minha vez.Confesso que estou morrendo de medo, 

mas feliz, pois essa é uma chance de volta ao normal. 

 

Sabrina Martins Chinarelli, Luiza Saorti Salles, 7º Ano SESI Planalto Verde 


