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PesquisAções
Refletindo...
Franciele Queiroz da Silva e Walleska Bernardino Silva

A professora de história, Roberta Silva, desenvolveu com os estudantes dos 5ºs anos da 
Eseba/UFU um trabalho sobre os grafismos indígenas. A temática surgiu após a apresenta-
ção da professora quanto aos primeiros habitantes indígenas de nossa região do Triângulo 
Mineiro, na época conhecida como Sertão da Farinha Podre. Os estudantes ficaram muito in-
teressados nos indígenas Caiapós e pesquisaram sobre seu modo de vida, sua alimentação, 
sua cultura.

O destaque do estudo revelou-se pela curiosidade dos alunos sobre a pintura corporal 
indígena, que se manifestava pelos padrões geométricos usados não apenas na identidade 
corporal, mas também na produção de cerâmica e na cestaria. Os estudantes aprenderam 
que os grafismos indígenas são inspirados em elementos da natureza, como espinhos de 
peixe, cascos da tartaruga, manchas de onça pintada, olhos de alguns animais, como a arara. 
Compreenderam ainda que os pigmentos coloridos usados nessas impressões personaliza-
das também se originam da natureza, como o vermelho do urucum e o preto do jenipapo 
e do carvão.

Devido ao engajamento discente, a professora propôs, então, a criação de painéis com 
grafismos indígenas e uma pequena exposição na escola, que rendeu olhares curiosos e 
atentos de toda comunidade escolar à reprodução autoral das impressões dos primeiros 
povos que moravam em nossa região: os índios Caiapós.

Seguem algumas reflexões de estudantes dos 5ºs anos sobre esse trabalho desenvolvido.

“Nas aulas de história, aprendemos sobre o grafis-
mo indígena juntamente com a professora Roberta. 
Aprendemos várias coisas sobre o grafismo, por 
exemplo, entendemos por que o povo da cultura 
indígena utiliza este meio de pintura. Aprendemos 
que, para a cultura indígena, o grafismo pode ter vá-
rios significados e pode ser usado até como parte 
de sua vestimenta e identidade! Conhecemos um 
pouco também sobre o material que é utilizado para 
a pintura do grafismo, que é o urucum e o jenipapo. 
Em uma das nossas aulas de história, resolvi trazer 
o urucum para aula, já que algumas pessoas não o 
conheciam ainda! Foi super divertido e conseguimos 
ter um momento de comunhão na sala. Algumas pes-
soas adoraram o urucum e até experimentaram pas-
sar um pouco do urucum no rosto! Adorei conhecer 
um pouco mais sobre este assunto e espero conhe-
cer mais ainda!”

Laura Rodrigues:

Laura Rodrigues, 10 anos, 5º ano,
Eseba/UFU

“Olá, eu sou a Laura, tenho 10 anos e atualmente 
estou no 5º ano do ensino fundamental da Eseba/
UFU. Desde criança, sempre gostei de animais, de 

plantas e de escrever.”
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“Eu adorei fazer o grafismo indígena, que 
representa a identidade desse povo. Eu 
usei apenas vermelho e preto, ou como 
os indígenas diriam: urucum e jenipapo, 

porque o urucum é vermelho e o jenipapo 
é preto. Aliás, eu adorei também aprender 
sobre um dos muitos povos indígenas que 

existe: os Caiapós!”

João Lucas Sales:

Registro: Desenho representando um índio, produ-
zido pelo estudante João Lucas da Eseba/UFU

Registro artístico inspirado nos grafismos indígenas

João Lucas, 10 anos, 5º ano,
Eseba/UFU

“Olá, eu sou o João Lucas, tenho 10 
anos. Gosto de comer, brincar de 

Lego, fazer gibi e jogar futebol com 
meu pai e com meu irmão. Estudo 

no 5ºB da Eseba/UFU.”
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Marina, 10 anos, 5º ano, Eseba/UFU

“Olá! Eu sou Marina, tenho 10 anos, 
gosto de comer, brincar de pique-

-gelo. Estudo no 5º ano da
Eseba/UFU.”

“O grafismo indígena é um desenho que os 
indígenas fazem em seu corpo. Para a tinta, 
eles usam urucum e jenipapo. Os desenhos 

são bem diferentes do que a gente vê 
hoje em dia; eu fico impressionada como 
eles conseguem fazer essa pintura que 

representa a cultura deles. O grafismo revela 
a identidade cultural dos indígenas para nós 
e isso é muito bacana: constatamos que nem 

todo mundo é igual.”

Marina Duarte:

Murais dispostos no ambiente escolar da
Eseba/UFU com registros inspirados nos

grafismos indígenas


