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 E um dia Samara questiona: “Como vamos fazer para encontrar indígenas de 

verdade?”. Trabalhamos com mapas, imagens, objetos, histórias, mas e o encontro de 

verdade? Levamos a pergunta para o grupo a fim de pensarmos juntos como poderia ser 

este encontro. Numa roda de conversa, as crianças compartilharam suas ideias e o 

desejo por encontrar indígenas foi sendo alimentado e desejado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nós, professoras, escutamos as ideias e propostas como possibilidade de 

construir junto com as crianças este encontro tão esperado. Compartilhamos com as 

crianças que conhecemos uma indígena e que ela gostaria de visitar a nossa escola. Ela 

era uma escritora e que havíamos lido as poesias dela. 

Apresentamos a foto de Aline Rochedo Pachamama, na orelha do livro 

“Pachamama - A poesia é a alma de quem escreve” e ouvimos de Lucas: “Ela é linda 

mesmo...”. No mesmo momento, ouvimos o áudio de uma mensagem de Whatsapp que 

Como 
encontrar 

indígenas de 
verdade? 

Precisamos estar 
pintados para 

eles nos 
reconhecerem. 

Entregar flores 
para eles 

gostarem de 
todos nós. 

Inventar um 
feriado para ir a 

uma floresta 
com a família. 

Podemos falar 
com a Tatiana do 

SESOP. 

Quando a gente 
chegar eles vão 

dizer "Novos 
amiguinhos!" 

Chegar na 
floresta, lá em 

Brasil. 

No mato de 
Realengo tem 

indígenas. 

Pelo mapa tem 
um monte de 

coisas para 
encontrar os 

indígenas. 



Aline havia enviado para Tatiana, após terem conversado sobre a possibilidade de ela 

vir a escola. 

Aline falava em Português e em Puri. As crianças ficaram muito curiosas, 

encantadas em ouvir sua voz. Combinamos que, no dia seguinte, escreveríamos uma 

carta para ela convidando-a para ir à escola nos conhecer e dizer como e se poderíamos 

ajudar a salvar os indígenas. 

Então, produzimos com as crianças uma carta e fomos até o correio para postá-

la. A ansiedade tomou conta das crianças, que todos os dias perguntavam se era o dia 

que os indígenas iriam ao colégio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Já nas voltas às aulas, após o recesso de 15 dias, as crianças voltaram a 

questionar: “É hoje que a indígena vem?”.  Então, respondemos a eles que havíamos 

falado com Aline e que ela poderia nos visitar no dia 15, quando seu companheiro 

Apoena estaria no Rio de Janeiro para um evento. 

Fizemos um calendário do mês de Agosto e lá marcamos o dia 15.  Todos os 

dias contávamos quantos dias faltavam. Enquanto o dia não chegava, o projeto se 

desenvolveu nos preparativos para receber as visitas, bem como com conversas sobre 

como acolher quem chega. 

A primeira coisa que fizemos foram cartazes para convidar toda a escola, já que 

este dia seria muito rico para guardarmos só para nossa turma. Após escrevermos e 

decorarmos os cartazes de divulgação, fomos até as turmas para contar um pouco sobre 

nosso projeto e convidá-los para o Encontro. 

 

 

 

Novamente nos dividimos em dois grupos de 9 crianças. Um grupo escolheria 

como iríamos arrumar o espaço e que músicas cantaríamos e o outro grupo escolheria as 

comidas e bebidas que serviríamos no dia. Fizemos duas grandes listas com escritas e 

desenhos.  Tudo do tamanho de nosso desejo de agradá-los e de fazer uma linda festa. 



Decidimos servir algumas frutas, sucos, biscoitos, oferecer flores de todas as cores para 

Aline e cantar para eles na “nossa língua” a música “Votú” (Tupi-Guarani)
1
” 

Mariana alertou “Precisamos levá-los para nossa sala de olhos fechados para eles 

se sentirem protegidos”. Porém, ouvindo sua fala, resolvemos construir um espaço (Oca 

Contemporânea, inspirada na exposição do MAR Dja Guatá Porã) para acolhê-los no 

pátio, para que toda a escola aproveitasse o encontro conosco.  

 A partir da fala de Samara e de outras crianças que falavam da importância de 

encontrá-los de “verdade”, montamos com as crianças o painel de entrada do Espaço 

“ENCONTRO DE VERDADE COM O POVO PURI.” 

 

     

 

     

 

 

                                                           
1
 Canção composta pelo professor de Educação Musical Ronaldo Cotrim. 


