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RESUMO  

O presente trabalho tem como foco analisar e compreender em que consiste um 
jardim sensorial e qual sua importância como instrumento educacional, 
terapêutico e psicológico, como forma de proporcionar o acesso de pessoas e 
crianças a uma experiência sensorial que estimule todos os sentidos: tato, olfato, 
visão, audição e paladar. 
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ABSTRACT 

The present work focuses on analyzing and understanding what a sensory garden 
consists of, what is its importance as an educational, therapeutic, and 
psychological instrument as a way of providing people and children access to a 
sensory experience, stimulating all senses: touch, smell, sight, sound and taste. 
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INTRODUÇÃO 

Desde a Antiguidade, os jardins sensoriais foram criados para o lazer e o 

prazer, um local onde as pessoas possam se sentir em paz e ter um contato com 

a natureza experimentando sensações diferentes. O Jardim sensorial é idealizado 

também de forma terapêutica, não há necessidade de apenas observar as coisas, 

precisamos também as sentir, por isso é um momento em que as pessoas 

realmente têm uma experiência sensorial (CHIMENTTHI; CRUZ, 2008). 

No Brasil são poucos os pontos que existem dos jardins sensoriais, pois 

existe uma grande falta de informações e iniciativas. A ideia de criar um jardim é 

para amenizar a dificuldade e fazer com que as pessoas tenham contato com a 

natureza. Sendo usadoapenas paralazer ou por suas propriedades terapêuticas, o 

seu uso do jardim sensorial tem relevância em todas as civilizações (LEÃO, 2007)  



Desde os primeiros anos do século XX os jardins são considerados 

benéficos para as pessoas com deficiências. Estes ambientes quando 

adequadamente projetados e implantados auxiliam no desenvolvimento dos 

sentidos proporcionando ganhos psicológicos, terapêuticos e 

educacionais.(BORGES e PAIVA, 2009). 

Os deficientes tanto quanto pessoas fisicamente aptas tem o mesmo direito 

de aproveitar os jardins. A possibilidade de deficientes terem um acesso com a 

educação ambiental é uma questão de grande importância (ELY et al., 2006). O 

jardim propõe-se a mostrar mais do que os olhos estão acostumados a ver, eles 

proporcionam um momento em que a pessoa tem um contato com a natureza de 

outra maneira, por meio do toque,atravésda textura das plantas e flores, do cheiro 

edo sabor das plantas medicinais e o som do vento nas folhas. É uma maneira de 

aproximar e instigar o amor pelas plantas em pessoas deficientes e também em 

crianças. Dessa forma, o visitante acaba construindo ideias com base em sua 

experiência.(BAPTISTA; EL-HANI, 2006) 

Segundo Vasconcellos et al (2003) o jardim sensorial pode ser utilizado 

também como recurso pedagógico a fim de auxiliar e suprir as deficiências do 

ensino formal, onde serão mostrados ao estudante os conteúdos formais em um 

ambiente descontraído que o transforma em um indivíduo participativo no 

processo de aprendizagem, estimulando sua curiosidade e facilitando seu 

aprendizado. Além disso as pessoas conseguem aprender mais em ambientes 

livres onde é possível tocar e sentir, ao invés de ambientes fechados que os 

objetos são intocáveis (FRIEDMAN; MARSHALL, 2002). 

A função do jardim sensorial é trabalhar com todos os sentidos: tato, 

audição, visão e olfato e paladar. É os sentidos que fazem com que nosso 

cérebro se desenvolva de modo que possamos fazer atividades sem precisar 

monitorar tudo visualmente o tempo todo. Essa é a idéia principal do estímulo dos 

sentidos e a dimensão terapêutica (BORGES e PAIVA, 2009). 

 

OBJETIVO 



Implantação de um jardim sensorial na Escola Municipal Durval Pinto com objetivo 

de agrupar todos os sentidos, estimulando o contato direto das pessoas com a 

natureza e transcender um espaço terapêutico. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada no presente trabalho consiste em um jardim 

sensorial que será executado na Escola Durval Pinto em Apucarana-PR. Será 

construído um jardim sensorial com o auxilio de professores da área de biologia 

da faculdade de Apucarana- FAP. O jardim terá uma pista com bordas de 

madeiras e será elaborada com diversos materiais que estimulam os sentidos. 

Para estimular os sentidos serão usadas plantas medicinais e aromáticas e na 

textura do chão haverá grama, pedra brita, areia e cascalho. O tato será 

estimulado através de texturas das folhas e flores; audição através do vento na 

folhagem; visão através das cores e texturas das plantas colocadas na pista; 

olfato através do aroma das flores e o paladar dos sabores das plantas 

medicinais. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Esperamos ter resultados que demonstram que o jardim sensorial 

proporciona momentos agradáveis e aprendizagem prazerosa, que permite que 

as crianças tenham uma experiência sensorial e que desenvolvem as percepções 

da natureza. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Em face ao tema muitas questões nos surgem a mente. Dentre elas 

algumas se destacam: É possível uma terapia através de um jardim sensorial? 

Quais as alternativas existentes? Sim é possível, pois o contato com a natureza 

estimula nossos sentidos. É extremamente viável a medida que contribui de forma 

significativa para a apropriação do conhecimento por parte dos alunos utilizando 

como método de ensino o estimulo dos sentidos de forma integrada. Proporciona 

ao o aluno o desenvolvimento em um ambiente com contato sensorial com a 

natureza. 
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