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RESUMO 

O jardim sensorial é um espaço terapêutico construído especialmente para a 
população idosa, respeitando as condições físicas da em busca da reabilitação 
física, reequilíbrio emocional através de oportunidades multisensoriais. A literatura 
constata a importâncias de terapias multisensoriais como método eficaz para 
incentivar a formação de novos conceitos e interpretações do ambiente no qual o 
indivíduo está inserido, percebe-se que esta forma de terapia vem se destacando 
como uma possibilidade de melhora na qualidade de vida na população idosa. 
Este trabalho retrata a criação deste espaço com o objetivo de melhorar a 
qualidade de vida dos idosos quando incentivados a utilizarem o Jardim Sensorial, 
que contém estímulos visuais, auditivos e táteis valorizando o contato com o meio 
ambiente e induzindo interpretações temporo-espaciais com elementos naturais e 
artificiais integrando corpo/mente. O Jardim montado com pista de 30 m consta de 
armações em forma de arco para suspensão de elementos, cortina vazada 
confeccionada com vara de bambú e aros com bolas coloridas, solo com cobertura 
móvel (EVA), grama, areia, cascalho, texturas com bambú, e ainda, plantas 
naturais e artificiais. O espaço é utilizado por uma equipe multidisciplinar que 
presta serviços no Lar de Idosos de Goiatuba-Go, dentre eles, fisioterapeutas, 
educadores físicos e pedagogos. O departamento de fisioterapia promove 
exercícios relacionados ao ganho de força muscular, equilíbrio e 
psicomotricidade, em parceria com os educadores físicos que promovem melhora 
no condicionamento físico através de exercícios grupais utilizando Jardim 
Sensorial, e ainda a pedagogia proporciona oficinas para a confecção de novos 
elementos para o jardim, sendo fabricados ornamentos pelos próprios idosos 
institucionalizados de forma artesanal, promovendo melhora da coordenação 
motora desses indivíduos. Participam do estudo 30 idosos institucionalizados e 
houve grande aceitação e participação dos idosos durante a implantação do 
Jardim Sensorial. Os benefícios de um Jardim Sensorial são inúmeros, 
proporcionando sensações variáveis para a população idosa, em especial para 
indivíduos institucionalizados. As interpretações proprioceptivas e exteroceptivas 
são aguçadas, refletindo em bem-estar físico e mental. 
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