
 

Eixo: Arte e História 
Faixa etária: 3 - 6 anos 
Experimente com: Museu do Amanhã e Pacific Museum of Earth 

Gaia, Mãe de Muitos 

Certa vez, muitos e muitos anos atrás, num lugar em que deuses dançavam o tempo 

todo, nascia uma deusa redondinha chamada Gaia. Ela adorava dançar! Aprendeu com 

seu pai, Hélio. Um grande e poderoso deus que iluminava e aquecia seus filhos ao seu 

redor, cada um do seu jeito e com seu comportamento. 

[as crianças podem ser inseridas na história, incorporando cada personagem dessa 

história] 

Gaia como toda criança, era pura agitação. Parceria um vulcão explodindo sem parar, 

mas era dessa movimentação toda que começou a nascer sua criatividade. A medida 

que ia crescendo, ficava cada vez mais bonita e exuberante. Era incansavelmente viva. 

Passados alguns muitos anos, descobriu que estava na hora de ter seus próprios filhos 

sem que precisasse sair do lado de seu atencioso e caloroso pai. Ele era tão generoso 

que não se negou a aquecer os filhos de Gaia. Assim, todos ficariam bem pertinho dele. 

Esse história está até parecendo a história do meu avô... 

Aos poucos Gaia foi se transformando numa mãe muito afetuosa. Sabia ser brava mas, 

assim como seu pai, dava todo o carinho para seus filhos, com comidinhas gostosas, 

água fresca... 

O mais curioso é que Gaia tinhas filhos de todos os tipos. Primeiro ela teve filhos muito 

pequenos e muito difíceis de serem vistos, mas eles eram muito espertos e resistentes: 

Filhos-bactérias [uma ou duas crianças podem representar esses primeiros filhos]. Com 

o tempo vieram os filhos-plantas. Os filhos-plantas inicialmente gostavam de viver só na 

água mas depois eles foram saindo da água e passaram a viver também em terra-firme. 

Eles gostaram tanto da terra que faziam comunidades enormes com muito deles e 

davam o nome de florestas. Juntos eles eram imbatíveis e ainda faziam sombra para 

seus irmãos de outras espécies. [a cada novo filho, uma nova criança é escolhida pra 

representar] 

Foi mais ou menos quando apareceram os filhos-peixes, que depois de bastante tempo 

também resolveram sair da água e se transformaram em criaturas muito diferentes. 

Com o tempo vieram os filhos-dinossauros, os filhos-aves, que sabiam voar. 

Mas a gente não pode esquecer dos filhos mosquitos, minhocas, baleias, cachorros, 

sapos, leões, onças, tamanduás, cangurus, urubus, águias, papagaios, passarinhos, 

hipopótamos, elefantes, humanos etc... [se acabarem as crianças, basta mencionar que 

são filhos que estão longe nesse momento] 

Os filhos não paravam de nascer mas havia espaço e alimento para todos. Não se 

esqueçam que Gaia sempre foi uma boa mãe. Ela inclusive, em alguns casos, deixava 



 

que uns filhos caçassem outros. Estranho, né? Mas acontecia. Ela cuidavam de todos e 

todos cuidavam dela. 

[não se esqueça de deixar uma criança pra ser o filho humano ou o filho humano pode 

ser uma abstração] 

Até que um dia Gaia começou a sentir algumas dores, estava se sentindo mal e 

precisando de mais atenção. Chegou um momento em que ela começou a ficar muito 

quente. Sabe quando a gente está com febre e com gases que nos fazem mal? Era assim 

que ela estava. 

Por recomendação de alguns de seus filhos, foi visitar uma médica: a doutora Celeste 

[uma criança pode ser esse personagem]. Lá, dra. Celeste perguntou como era a vida 

dela com seus filhos. Gaia explicou que cuidava de todos e todos cuidavam dela desde 

muito tempo. 

– Eu cuido do filho-planta e ele cuida de mim; Eu cuido do filho-elefante e ele cuida de 

mim; Eu cuido do filho-rato e ele cuida de mim; Eu cuido do filho-golfinho e ele cuida de 

mim; Eu cuido da filha-baleia e ela cuida de mim; Eu cuido da filha-barata e ela cuida de 

mim; Eu cuido do filho-humano e ele... e ele... e ele... deixou de cuidar de mim. 

Foi nesse momento que a dra. Celeste explicou pra Gaia o motivo de seu mal-estar e 

pediu que ela criasse um lugar em seu corpo para que o filho-humano, toda vez que 

descuidasse dela, fosse convidado a ir para pensar em como voltar a cuidar de sua mãe 

para que ela pudesse voltar a cuidar dele com carinho e de seu irmãos também. 

E foi assim que ela conseguiu se recuperar para continuar inventando mais filhos 

diferentes e lugares acolhedores e surpreendentes pra poder agradar a todos os seus 

queridos filhos. 

 

[escolha ou construa um lugar ou objeto com as crianças. Esse lugar/objeto é para onde 

sempre convidaremos o filho-humano pra que ele volta a cuidar de Gaia, mãe de todas e todas 

os filhos] 

Ao final, conversar com as crianças sobre quem pode ser a Gaia e se eles conhecem alguma 

história parecida. A ideia é trazer a importância da história do planeta e o processo evolutivo da 

vida mas também a preocupação com sustentabilidade e cuidado com o meio-ambiente. 


