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Resumo  

O jardim sensorial se apresenta como um conceito de jardim que é planejado para ser percebido através 

dos 5 sentidos (visão, olfato, paladar, tato e audição). Desta forma, qualquer pessoa, seja ela portadora 

de algum tipo de deficiência ou não, pode vivenciar o jardim. O presente projeto tem por objetivo propor 

a construção de 2 jardins sensoriais em Mineiros-GO, sendo um na APAE e outro na UNIFIMES – 

Centro Universitário de Mineiros. O jardim da APAE (756,58 m2) será um espaço didático para atender 

seus alunos e também a comunidade como um todo. O jardim na UNIFIMES (107,92 m2), tem o 

propósito de ser também um espaço didático, onde os alunos dos cursos de pedagogia, educação física, 

psicologia, engenharia civil, agronomia e engenharia florestal poderão abordar e vivenciar questões de 

inclusão, acessibilidade, educação ambiental, percepção, motricidade entre outros. Espera-se que, com 

a construção dos jardins, o município de Mineiros-GO, passe a ser referência no respeito às pessoas 

portadoras de necessidades especiais. 
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Introdução 

Com o estilo de vida na atualidade, as pessoas estão se distanciando das questões mais simples 

e elementares. O stress, a depressão são exemplos dos males característicos dos tempos modernos e 

muitas vezes, as coisas simples que estão do nosso lado, passam despercebidas. O resgate das 

questões ligadas diretamente à natureza, como alimentação mais saudável, terapias naturais, 

jardinagem são práticas que buscam harmonia e qualidade de vida. 

As possibilidades terapêuticas e pedagógicas do jardim têm sido motivo de debate nos últimos 

anos, especialmente após o surgimento do conceito de jardim sensorial, idealizado em meados do 

século passado, principalmente na Inglaterra (BORGES, T. B.; PAIVA, 2009).  

Um jardim sensorial é, ao mesmo tempo, uma proposta de inclusão social, uma possibilidade 

terapêutica e um projeto pedagógico, além de ser jardim, como um espaço de contemplação e espaço 

para o convívio social. Desde o seu surgimento como política pública de inclusão, até a descoberta de 

suas potencialidades pedagógicas, é o próprio exemplo de como utilizar o jardim para inúmeras 

utilidades (CARNEVALE et al., 2010; RESENDE, 2010). 

O presente projeto tem por objetivo geral a implantação de 2 jardins sensoriais em Mineiros-

Goiás, sendo um na APAE Mineiros e outro na UNIFIMES – Centro Universitário de Mineiros. 

   

Método 

 O presente projeto será executado em Mineiros, sudoeste do estado de Goiás. O município, de 

acordo com o censo de 2010 do IBGE, tem uma população de 52.935 habitantes. A economia da região 

está diretamente ligada à atividade agropecuária, inicialmente com a pecuária extensiva e 
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posteriormente, a partir de 1970, com a chegada dos sulistas na região, com a produção de grãos, soja e 

milho principalmente. Atualmente, a região do sudoeste goiano passa pelo processo da 

agroindustrialização com a chegada de empresas de processamento de aves e suínos (Rio Verde, Jataí 

e Mineiros), no sistema de integração, e mais recentemente com a chegada de indústrias 

sucroalcooleiras. O município abriga uma das mais importantes unidades de conservação do Bioma 

Cerrado, o Parque Nacional das Emas. 

O projeto pretende responder a uma demanda que é o atendimento às pessoas com 

necessidades especiais. Os dados demonstram que 10% da população dos países em desenvolvimento 

são portadores de algum tipo de necessidade especial (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2000). 

O censo do IBGE de 2005 apontou que a população do Brasil se aproxima de 170 milhões de habitantes; 

logo, estima-se que 17 milhões de brasileiros possuam algum tipo de deficiência. Desse total, 50% são 

portadores de deficiência mental. 

Em Mineiros-Goás, a APAE atende 216 alunos e teve suas atividades iniciadas em 1982. A 

UNIFIMES – Centro Universitário de Mineiros -  é mantida pela Fundação Integrada Municipal de Ensino 

Superior  e foi criada em 1985. É uma instituição pública, criada pela comunidade e atualmente conta 

com 11 cursos de graduação e 1200 alunos matriculados. 

 Os participantes diretos deste projeto serão os alunos e professores da APAE Mineiros e os 

alunos e professores da UNIFIMES, principalmente dos Cursos de Pedagogia, Educação Física, 

Psicologia, Engenharia Civil, Agronomia e Engenharia Florestal. Porém, a proposta é que os jardins 

sejam abertos a toda comunidade.  

Os potenciais parceiros são a Odebrecht Agroindustrial, através do Programa Energia Social 

para a Sustentabilidade Local e a Secretaria Municipal de Educação. 

O plantio do jardim será coordenado por uma equipe técnica que observará todos os princípios e 

diretrizes para a realização do mesmo. O jardim respeita e é planejado considerando cinco sentidos do 

corpo humano: o tato, através das texturas das plantas,  a audição, com os repuxos d’água,  sinos dos 

ventos, a visão, através das cores exuberantes, o olfato com os aromas das espécies, e finalmente, o 

paladar, com a possibilidade de degustação de alguns condimentos e espécies comestíveis (frutas e 

verduras). 

 O projeto estará sob a responsabilidade de cada instituição e por uma equipe multidisciplinar 

que acompanhará a manutenção do projeto, garantindo que seus princípios e objetivos sejam mantidos. 

A UNIFIMES, através do Núcleo Gaia – Estudos e Pesquisa em Paisagismo e Floricultura e ainda do 

projeto de Extensão Clube de Jardinagem de Mineiros dará o suporte técnico aos mesmos.  

 

Resultados e Discussão 

Em Mineiros-GO, as primeiras experiências com o jardim sensorial se deram nos anos de 2010  

e 2011. Em 2010 foi realizada pelo Clube de Jardinagem de Mineiros, uma palestra na Câmara Municipal 

aberta a toda comunidade sobre o tema. Em agosto de 2011 (CLUBE DE JARDINAGEM DE MINEIROS, 

2013), a UNIFIMES, através também do Clube de Jardinagem de Mineiros montou um jardim sensorial 

itinerante na Praça Deputado José Alves de Assis em parceria com a ETH Bioenergia, atual Odebrecht 

Agroindustrial. O trabalho que propôs uma discussão, mobilizando e conscientizando a população da 

importância da inclusão de PCD’s (Pessoas com Deficiência) no mercado de trabalho, permitindo que a 

comunidade perceba que as PCD’s podem ser incluídas e tornarem-se excelentes cidadãos. Participou 
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também do evento, o SENAI que discutiu o tema “Quebra de Paradigmas na Inclusão da Pessoa com 

Deficiência no Mundo de Trabalho”. Durante todo o dia, as pessoas visitaram o jardim e puderam refletir 

sobre a questão da inclusão. 

 Em setembro de 2011, durante a 6ª Semana Universitária da UNIFIMES, foi montado mais um 

jardim sensorial itinerante pelos alunos do curso de agronomia e ficou exposto, recebendo visitas 

durante toda a semana. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Projeto do Jardim Sensorial na APAE Mineiros com uma área APAE - 756,58 m2 

Figura 2. Projeto do Jardim Sensorial na UNIFIMES com uma área de 107,92 m2 - setembro 2103 
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Nos anos de 2011 e 2012, os projetos (Figuras 1 e 2) foram elaborados e submetidos à 

apreciação da equipe que compõe o Programa Energia Social para a Sustentabilidade Local. O projeto 

ainda se encontra em fase de análise e a previsão é de que nos próximos meses se tenha uma resposta. 

Para garantir que os resultados esperados sejam alcançados, as instituições proponentes se 

comprometem a fazer a manutenção adequada dos jardins. 

 

Considerações Finais 

Com a implantação da presente proposta espera-se ter em Mineiros-Goiás dois jardins 

planejados, com o objetivo de despertar nas pessoas todos os seus sentidos: tato, olfato, visão, paladar 

e audição. Os jardins serão abertos a toda comunidade e buscará contribuir para a inclusão das pessoas 

com deficiência. 
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