
 

 

 

 

 

 

 

 

Como as crianças da Comunidade de Gia pensam no meio ambiente 

 

Por Carolina Cadete Lucena Cavalcante, Maria 

Tamara, Pâmella Alves Nogueira Paes, Rebeca Beltrão 

Valença – Discentes da disciplina Ecologia Geral II – Curso de 

Ciências Biológicas ênfase Ciências Ambientais da UFPE, sob 

coordenação do prof. Gilberto Rodrigue. 

 

O desenho é uma das características mais 
importantes para o crescimento dos humanos, desde 
seus primeiros anos. Através do desenho, as pessoas 
podem mostrar qual o olhar que tem daquele 
ambiente, e como se envolve dentro dele e com ele. 
Levando isso para as singularidades das crianças, elas 
começarão a desenhar com base na pouca bagagem 
(paisagem) que possuem de vida, do que desfrutaram 
através dos olhos, das coisas que tocam, da 
temperatura que sentem na pele, do que ouviram e 
falaram, do que comeram – ou seja através dos 
sentidos. Grande parte das informações que pode-se 
obter dos sentidos, é como a criança se encontra no 
espaço onde vive e com o espaço, ao sentir-se parte 
dele.  Portanto, este projeto focou na importância 
desse olhar diferenciado que as crianças têm para com 
a natureza. Ele objetiva saber o que as crianças acham 
que é necessário para que o meio ambiente fique 
equilibrado, permaneça saudável. Foi um trabalho 
realizado na Comunidade Quilombola de Gia, em 
Quixabá, Peranmbuco, pela tarde do dia 6 de julho de 
2013. Para tudo ocorrer bem, a comunidade foi de 
grande importância. Foi graças à recepção calorosa 
que recebemos da comunidade, além de ceder o 
espaço para realizarmos o projeto, nos confiaram suas 
crianças, que as próprias crianças, um pouco tímidas 
de início, confiaram em nós.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Foram essas dez crianças criativas com 3 a 17 
anos, que tivemos a oportunidade de analisar 
desenhos incríveis e cheios de visões críticas e belas 
sobre o lugar onde vivem. No final de toda a 
atividade, foram distribuídos pirulitos, balões de 
festas pintados, abraços e sorrisos. Muitos sorrisos... 
 Os desenhos apresentaram animais e plantas. 
paisagens ensolaradas, que parecem encantar as 
crianças. Lulinha de 3 anos não conseguiu desenhar o 
que foi pedido, pois é muito novo para saber 
desenhar, então a tia Bruna desenhou o que ele pediu, 
seguiu todas as ordens que ele deu. Para ele, a 
paisagem ficou linda.  

 
Renata, da mesma idade, desenhou o animal 

que mais gosta: o pato, ou como se referia com 
carinho, o patinho. No desenho, vê-se 3 patinhos 
sorrindo, nadando. Para ela, devemos cuidar dos 
patinhos. Elisabel Santana, uma das adolescentes do 
grupo retratou o que para ela seria um ambiente 
saudável. Um rio limpo com muitos peixes. Uma área 
com muitas árvores e flores. Pássaros e borboletas 
sobrevoando a área. E muito sol. É interessante 
observar como ela destaca os raios solares, presentes 
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em todo área do desenho, podendo ser um retrato da 
região onde vive. Uma região onde o tempo quente é 
característico. O “como cuidar da natureza”, em 
interpretação livre, está em manter a natureza tal qual 
ela é. Sem lixo nos rios. Sem o desmate de árvores. 
Sem o arranque das flores. E para completar ela 
escreveu “Devemos cuidar da natureza para termos 
um futuro melhor”. Da mesma faixa etária de 
Elisabel, Maria Damiris Ferreira, 14 também parece 
ver como natureza saudável aquela que conserva 
muitas plantas (árvores e flores), muitos bichos (como 
a abelha) e um ambiente bem iluminado. E o desenho 
pode falar por si. Para ajudar a natureza devemos 
mantê-la assim, cuidando para que toda forma de vida 
continue em seu devido lugar.  
 

 
 
A mais velha do grupo, Daniele, 17, destaca as 
plantas. Na imagem vemos coqueiro, flores, árvores. 
Todas saudáveis. E junto as imagens ela ressalta 
“Temos que cuidar sempre da natureza porque um dia 
vamos precisar dela”. A partir desta observação, é 
possível notar a presença da consciência ambiental. 
Porém, também observamos espécies que não são do 
sertão, mas que estão lá devido a alguma introdução 
anterior. No grupo das crianças, Gislane Santana, 6, 
acredita que as plantas precisam de um solo fértil e de 
água para crescerem e sobreviverem, pois como se 
pode observar, desenhou um quadrado na raiz de toda 
planta representada, quadrado esse simbolizando o 
adubo. A luz do sol também é essencial, mas sem 
excessos. Ela ressaltou que nós podemos ajudar as 
plantas aguando todos os dias e deixando a terra bem 
saudável com os adubos colocados. E Gislane adora 
flores. Da mesma idade, Renan traz em seu desenho a 

chuva, necessária para o crescimento das plantas. Diz 
que para os animais e as plantas serem felizes, 
precisam de água e comida. Olhando dessa forma 
temos o dever de deixar intocados o que a eles 
pertencem. Voltando aos adolescentes, Maria 
Eduarda, 12, reforça a ideia dos colegas. A paisagem 
pintada por ela apresenta um rio limpo, muitas plantas 
e muitos bichos. Um ambiente em equilíbrio, 
saudável. E para preservá-lo e cuidar da natureza 
devemos mantê-lo assim em seu estado “bruto”. 
Continuando com o grupo dos jovens, Marcela, 13, 
seguindo a mesma linha de raciocínio das outras 
crianças, registrou em seu papel um ambiente cheio 
de plantas e pássaros. E como bom cidadão, para 
cuidar da natureza, deve-se mantê-la viva, impedir a 
derrubada de árvores e que matem as aves. O sol 
também merece destaque, pois está presente em quase 
todos os 10 desenhos. Em contraste, a chuva só foi 
vista na figura 7, o que indica uma certa “intimidade” 
que as crianças tem com o clima mais quente e 
ensolarado do semiárido. Por fim, Renan e Andersson 
deixaram claro que seu animal preferido era o 
elefante, porém apenas Andersson desenhou o animal. 
No desenho de Andersson ainda vemos muitas flores 
e outros animais. Esse último “retrato” reforça a ideia 
de que para as crianças a natureza está feliz quando 
encontramos muitos animais e plantas vivendo juntos. 
Para completar, aos 6 anos ele diz: “pra planta crescer 
precisa ter água”. 

Depois dessa viagem pelos olhos das crianças, 
observa-se que elas conhecem a importância do meio 
ambiente e sabem o que é necessário para mantê-lo 
saudável. A presença de muita vida contrastando com 
o cenário onde vivem é a expressão de como o 
ambiente deveria ser.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SUGESTÕES: 

 

� Atividades de Educação Ambiental voltadas para o 
local onde vivem, mostrando a diversidade de 

plantas e animais interessantes que habitam a 

região, como também trazer a visão das 

singularidades do sertão; 
 

� Mostrar também como o meio ambiente pode 

conviver bem com as residências, focando em são 

dois elementos que se completam, pois apenas 
Gislaine e Andersson desenharam essa 

proximidade; 

 
� Como a população possui uma intimidade grande 

com a agricultura, outra sugestão é realizar 

atividades que incentivem as crianças a 

conhecerem maneiras alternativas de agriculturas, 
como fazer uma mini-hortinha onde sejam 

utilizadas garrafas pets e o incentivo de adubos 


