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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa, integrante da Linha 2 do PIPAUS, nomeada “Processo de difusão: popularização, 

educação e aplicabilidade”, que propõe as relações entre pesquisa e extensão, consistiu na 

construção de jardins terapêuticos na residência de alunos da Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE), na cidade de São João del-Rei (SJDR), e, a discussão em torno de como 

pessoas com diferença funcional são enxergadas pela sociedade. O objetivo era proporcionar 

bem-estar e desenvolvimento por meio dos estímulos sensoriais gerados pelos jardins. 

Inicialmente, a proposta do estudo era a realização da prática na associação, dialogando desde 

a avenida a qual está localizada até a edificação central, de maneira a aproximar a população 

local dos estudantes. Entretanto, devido ao atravessamento da pandemia do COVID-19, onde a 

maioria dos estabelecimentos foi fechado para que fosse possível exercer o distanciamento 

social, o lugar da confecção foi modificado para três residências de quatro crianças que estudam 

na APAE, entre 4 e 6 anos de idade. Devido às conformações das casas, optou-se por dividir o 

jardim terapêutico em horta e percurso sensorial. No decorrer da pesquisa, estabeleceu-se a 

devolutiva de construir o jardim nas dependências físicas da APAE quando as aulas retornassem 

de forma presencial em 2022. Os métodos de abordagem e procedimento utilizados nesta 

pesquisa, foram o hipotético e dialético, e, histórico e estudo de caso. A documentação direta 

foi construída pela pesquisa de campo, onde foram utilizadas as metodologias Applied Behavior 

Analysis (ABA) e TiNi. Os resultados obtidos foram satisfatórios, onde para além do 

desenvolvimento e bem-estar das crianças, houve também um impacto positivo nas mães e avó, 

que eram as adultas responsáveis por conceder entrevistas e estimular nos filhos e netos o uso 

dos espaços. Foi possível concluir, portanto, que apesar dos percalços enfrentados ao longo da 

pesquisa, a hipótese foi respondida e, em diferentes escalas e ambientes, os jardins terapêuticos 

devem ser mais difundidos e replicados, para atingir outros públicos que também carecem 

desses benefícios, que para além das sensações causadas no usuário, ainda possui baixíssimo 

custo de implementação.  

Palavras-Chave: pessoas com deficiência; estímulo sensorial; inclusão social; COVID-19. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This research, part of Line 2 of PIPAUS, named “Diffusion process: popularization, education 

and applicability”, which proposes the relationship between research and extension, consisted 

in the construction of therapeutic gardens in the residence of students of the Associação de Pais 

e Amigos dos Excepcionais (APAE), in the city of São João del-Rei (SJDR), and the discussion 

around how people with functional differences are seen by society. The objective was to provide 

well-being and development through the sensory stimuli generated by the gardens. Initially, the 

purpose of the study was to carry out the practice in the association, dialoguing from the avenue 

where is located to the central building, in order to bring the local population closer to the 

students. However, due to the crossing of the COVID-19 pandemic, where most establishments 

were closed so that it was possible to exercise social distance, the place of confection was 

changed to three residences of four children who study at APAE, between 4 and 6 years old. 

Due to the conformation of the houses, it was decided to divide the therapeutic garden into a 

vegetable garden and a sensory way. In the course of the research, the devolution was 

established to build the garden on the physical premises of APAE when classes go back in 

person in 2022. The methods of approach and procedure used in this research were the 

hypothetical and dialectical, and, historical and study case. The direct documentation was built 

by field research, where the Applied Behavior Analysis (ABA) and TiNi methodologies were 

used. The results obtained were satisfactory, where in addition to the development and well-

being of children, there was also a positive impact on mothers and grandmothers, who were the 

adults responsible for granting interviews and encouraging their children and grandchildren to 

use spaces. It was possible to conclude, therefore, that despite the mishaps faced throughout the 

research, the hypothesis was answered and, at different scales and environments, therapeutic 

gardens should be more widespread and replicated, to reach other audiences that also lack these 

benefits, which for in addition to the sensations caused by the user, it also has a very low 

implementation cost. 

Key-Words: disabled people; sensory stimulation; social inclusion; COVID-19. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização 

Este projeto de pesquisa consiste na construção de jardins terapêuticos na residência de 

alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), na cidade de São João del-

Rei (SJDR), e, a discussão em torno de como pessoas com diferença funcional são enxergadas 

pela sociedade. Inicialmente o jardim seria construído na APAE, dialogando desde a avenida a 

qual está localizada até a edificação, de maneira a aproximar a população local dos estudantes. 

Entretanto, devido à pandemia, o local da confecção foi modificado para a residência de 

algumas crianças que estudam na associação, e, no decorrer da pesquisa, estabeleceu-se a 

devolutiva de construir o jardim nas dependências físicas da APAE quando as aulas retornassem 

de forma presencial. 

Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde (OMS) recebeu um alerta 

de diversos casos de pneumonia numa cidade chinesa, chamada Wuhan. Após uma semana, 

confirmaram que era uma nova cepa de coronavírus nunca identificada antes. Normalmente o 

coronavírus já estava em toda parte, por ser a segunda principal causa do resfriado comum. 

Entretanto, até as últimas décadas, raramente causava doenças mais nocivas aos humanos 

(OPAS, 2020).  Rapidamente o vírus se espalhou pela Europa e demais continentes, e em 11 de 

março já tinha sido caracterizada como uma pandemia. O termo se refere à distribuição 

geográfica, ou seja, pelo potencial de se espalhar, e não à gravidade (OPAS, 2020). 

Segundo a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), o nome COVID-19, adotado 

popularmente, é “a junção das letras que se referem a (co)rona (vi)rus (d)isease, o que na 

tradução para o português seria ‘doença do coronavírus’. Já o número 19 está ligado a 2019, 

quando os primeiros casos foram publicamente divulgados”1.  

O primeiro caso no Brasil foi confirmado em 26 de fevereiro de 20202 e a primeira 

morte, no dia 12 de março de 20203. Desde então, diversas medidas foram tomadas para 

                                                           
1 POR QUE A DOENÇA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS RECEBEU O NOME DE COVID-19?. 

Fiocruz, 2021. Disponível em: https://portal.fiocruz.br/pergunta/por-que-doenca-causada-pelo-novo-coronavirus-

recebeu-o-nome-de-covid-

19#:~:text=Compartilhar%3A,primeiros%20casos%20foram%20publicamente%20divulgados.  Acesso em: 28 

de dez. de 2021. 
2 LINHA DO TEMPO DO CORONAVÍRUS NO BRASIL. Sanarmed. 2021. Disponível em: 

https://www.sanarmed.com/linha-do-tempo-do-coronavirus-no-brasil. Acesso em 15 de março de 2022. 
3 PRIMEIRO ANÚNCIO DE UMA MORTE POR COVID NO BRASIL COMPLETA UM ANO. Globo 

Notícias, 2021. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/03/17/anuncio-da-primeira-

morte-por-covid-19-no-brasil-completa-um-ano.ghtml. Acesso em: 15 de março de 2002. 
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diminuir a probabilidade de contágio, como o uso de máscaras; o uso de álcool em gel para 

higienização das mãos; o distanciamento social; o trabalho remoto, no estilo “home office”; 

fechamento de escolas e locais de lazer; restrição de quantidade de pessoas em locais que não 

poderiam fechar, como supermercados, padarias, farmácias e bancos. 

Desde que a doença foi descoberta, quase 500 milhões de pessoas foram infectadas por 

ela no mundo, sendo que mais de 6 milhões vieram a óbito4. Só no Brasil, o COVID-19 fez 

655.940 mil vítimas e este número continua aumentando e sendo contabilizado a cada dia pelos 

órgãos responsáveis5. 

 Diante deste cenário pandêmico, a parte prática desta pesquisa precisou ser modificada. 

Anteriormente, a proposta era que os jardins fossem realizados no espaço físico da APAE e que 

envolvesse mais a população que frequenta os ambientes ao redor da instituição. Entretanto, as 

escolas foram um dos primeiros estabelecimentos a fechar e dos últimos a reabrir, tornando a 

pandemia o principal atravessamento de todo o processo.  

Toda a escrita dessa dissertação é fundamentada em quatro conceitos: diferença 

funcional; jardim terapêutico; inclusão social e pandemia. (i) A diferença funcional diz 

respeito às pessoas protagonistas desta pesquisa, sendo o objeto de estudo; (ii) o jardim 

terapêutico é um espaço que promove oportunidades de relaxamento, contemplação e bem-

estar, sendo o produto deste estudo; (iii) a inclusão social é um valor que almeja o 

reconhecimento, aceitação e acolhimento da diversidade na vida em sociedade, sendo a base 

ideológica desta escrita; (iv) a pandemia é o momento vivenciado atualmente devido ao 

COVID-19, sendo o atravessamento desta pesquisa. 

1.2 Motivação e objetivos 

Em 2010, na primeira série do ensino médio, a inclusão se fez presente em minha vida 

pela primeira vez. Dentro da minha escola, o Colégio Nossa Senhora do Monte Calvário, em 

Belo Horizonte - MG, havia em anexo o Instituto Santa Inês, destinado aos surdos, e, de maneira 

inédita, eles foram levados a estudar com uma turma regular, a minha. Entre acertos e erros, 

percebo que foi uma inclusão que não se preocupou em educar e preparar professores e alunos, 

                                                           
4 CASOS DE CORONAVÍRUS PELO MUNDO. Gazeta do povo, 2022. Disponível em: 

https://especiais.gazetadopovo.com.br/coronavirus/casos-no-mundo/. Acesso em: 17 de março de 2022. 
5 PAINEL CORONAVÍRUS. Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: https://covid.saude.gov.br/. Acesso em 

17 de março de 2022. 
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e, que muitas vezes segregou ao invés de acolher. Entretanto, o aprendizado foi ímpar, e desde 

então, essa experiência ficou marcada na minha história. 

Também em 2010, minha mãe teve uma doença chamada Síndrome de Guillain Barré, 

que comprometeu sua mobilidade. Tudo o que vivenciamos nesses doze anos, enriqueceu meu 

olhar para a acessibilidade física, aos olhares das pessoas para o que é “diferente” (uma mistura 

de piedade, novidade, susto e empatia, dependendo do caso) e a falta de infraestrutura nas 

cidades que moramos desde então. 

Já na graduação de Arquitetura e Urbanismo, iniciada em 2014 na Universidade Federal 

de São João del-Rei (UFSJ), o conceito de espaços acessíveis possui um destaque em todo o 

curso, principalmente se tratando de diferença física. Uma das primeiras NBR aprendidas é a 

9050, que trata sobre acessibilidade. Foi apenas ao tomar conhecimento do Trabalho Final de 

Graduação (TFG) da Juliana de Faria Linhares, sobre um garoto autista, intitulado “O mundo 

de Lucas”, que descobri que as diferentes realidades que um arquiteto urbanista pode trabalhar 

iam além da física. 

Como disciplina eletiva, realizei no curso de Geografia a Psicologia da Educação, 

ministrada pela professora Dra. Larissa Medeiros, onde estudamos filósofos e psicólogos como 

Henri Wallon, Max Wertheimer (Gestalt), Ivan Pavlov, Sigmund Freud, Jean Piaget, Lev S. 

Vigotski, dentre outros. Foi um momento de descobrir mais sobre as diversas maneiras de 

ensinar e aprender; de como a criança com diferença funcional – principalmente intelectual – 

pode ser educada; e as barreiras ainda existentes em relação a esse aprendizado. 

Essas experiências me fizeram almejar trabalhar com a diferença funcional em 2018, 

por meio do TFG, e, encontrei na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de 

São João del-Rei (SJDR), a oportunidade para esse projeto. Foi um ano de grande aprendizado, 

no qual fiz entrevistas com mães e alunos mais velhos, acompanhei aulas e participei de fóruns. 

Pude compreender como funciona essa associação e os avanços que a unidade são-joanense 

possui em sua logística. Nesse período, compreendi que a APAE era uma extensão da família 

daquelas pessoas, porque além de aprenderem novas habilidades na escola, era por intermédio 

dela que eles tinham a oportunidade de explorar os espaços, com idas ao cinema, à sorveteria, 

ao clube e à universidade. 
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Todo esse aprendizado e vivências, me inspiraram a escolher esta temática de pesquisa 

mais uma vez, agora no Programa Interdepartamental de Pós-Graduação Interdisciplinar em 

Artes, Urbanidades e Sustentabilidade (PIPAUS). 

No PIPAUS, a minha pesquisa pertence à linha 2, nomeada “Processo de difusão: 

popularização, educação e aplicabilidade”, que propõe as relações entre pesquisa e extensão, 

que seria a união entre teoria e prática. Ambas devem contribuir nos campos da educação, 

desenvolvendo projetos aplicáveis e que popularizem o conhecimento. O meu projeto de 

pesquisa faz essa união, visto que possui a teoria aprendida em sala de aula e em literaturas, 

com a prática da construção do jardim terapêutico. É uma pesquisa que pode ser difundida tanto 

na escola quanto na residência dessas crianças, promovendo, pela experiência sensorial, bem-

estar e aprendizado lúdico. É uma proposta palpável, sendo possível sua execução com recursos 

de baixo custo. 

O objetivo central da pesquisa é construir jardins terapêuticos na residência de alunos da 

APAE de São João del-Rei, avaliando as potencialidades destes como ferramenta de estímulo 

sensorial, bem-estar e desenvolvimento para as crianças. Sendo assim, os objetivos específicos 

são: (i) promover bem-estar e desenvolvimentos para os usuários; (ii) promover protagonismo 

e gestão participativa por meio do jardim terapêutico e integração entre pais e filhos; (iii) 

discutir sobre a urbanidade em tempos de pandemia pela perspectiva de pessoas com diferença 

funcional e suas famílias; (iv) traçar a trajetória da pessoa com diferença funcional no Brasil e 

no mundo, visto que são constantemente excluídos pela nossa sociedade; (v) explicar sobre a 

APAE e sua contribuição no desenvolvimento dos alunos; (vi) utilizar os resultados obtidos na 

pesquisa para traçar estratégias para a confecção de um jardim terapêutico nas dependências 

físicas da APAE. 

1.3 Estrutura da dissertação 

O próximo capítulo traz a cronologia da vivência de pessoas com diferença funcional 

no mundo e principalmente no Brasil. Como foi construída a relação dessas pessoas com o 

restante da sociedade; as principais políticas públicas, legislações, eventos e constituições; as 

nomenclaturas já adotadas e como elas refletiam na maneira como a sociedade enxergava essas 

pessoas; contextualizações com dados demográficos; e vivência durante a pandemia, de acordo 

com a OMS e a Organização das Nações Unidas (ONU). Os embasamentos teóricos utilizados 
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foram dos autores Gilberta Sampaio de Martino Jannuzzi, Romeu Kazumi Sassaki e de Otto 

Marques da Silva, pela escrita de Vinícius Gaspar Garcia. 

O terceiro capítulo apresenta a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) 

no Brasil e em São João del-Rei, e uma entrevista realizada com a diretora da unidade são-

joanense, para o entendimento do funcionamento da instituição durante a pandemia. 

O quarto capítulo explica sobre os jardins terapêuticos, seu surgimento, uso, 

recomendações e premissas do projeto de criação, baseados nos estudos da Norma Regina 

Truppel Constantino e da Sara Faria Francisca de Sousa. Também neste capítulo é abordada a 

temática do estímulo sensorial, motivada por falas de Doris Catharine Cornelie Knatz 

Kowaltowski, onde ela apresenta outros estudiosos do viés educacional. 

No quinto capítulo serão apresentadas reflexões a respeito da caminhabilidade urbana, 

conceito apresentado pelo sociólogo Carlos José Cândido Guerreiro Fortuna, e de como foi e 

tem sido a vivência da pandemia, a partir da observação dos autores Boaventura de Sousa 

Santos e Rem Koolhaas. Também é apresentada a vivência de famílias entrevistadas por 

jornalistas da Folha de São Paulo, artigos publicados e vivências próprias. 

O sexto capítulo traz explicações sobre como o atravessamento da pandemia alterou o 

cronograma da pesquisa e a metodologia traçada inicialmente. Serão também apresentadas as 

metodologias Applied Behavior Analysis e TiNi, adotadas para a realização da parte prática da 

pesquisa, e os métodos de pesquisa utilizados seguindo a biografia de Marina de Andrade 

Marconi e Eva Maria Lakatos. Tal capítulo será sucedido respectivamente pela confecção dos 

jardins, pelos resultados obtidos com essa prática e as considerações finais. 

 Devido ao teor pessoal da pesquisa que traz relatos, reflexões, tomadas de decisões e 

vivências próprias, optou-se por realizar a escrita em primeira pessoa. Apesar de no universo 

acadêmico ser uma prática evitada, em virtude do viés científico, entende-se que exceções 

podem existir, caso justificadas. 
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2 O PROCESSO DA INCLUSÃO SOCIAL DE PESSOAS COM DIFERENÇA 

FUNCIONAL AO LONGO DA HISTÓRIA 

A cidade é uma obra coletiva e um encontro de pessoas em vários tempos, espaços, 

saberes, tecnologias, produtos, tradições e culturas. Deve ser reinventada multilateralmente 

pelos aspectos político, científico, técnico, histórico, cultural, artístico, e em contato com a 

natureza, o absoluto e nós mesmos. Todos devem ter a oportunidade de habitar 

verdadeiramente, contribuindo com suas diferenças. E para que essa oportunidade de criação 

na cidade aconteça, é necessário frisar a importância da luta pelo direito à cidade e inclusão 

social, no que diz respeito a exigir a completa transformação dela, numa organização social de 

autogestão, direitos humanos, desejos do coração e desafio ao capitalismo. (BRANDÃO, 2006). 

Segundo Pedro Jacobi, “direito à cidade quer dizer direito à vida urbana, à habitação, à 

dignidade. É pensar a cidade como um espaço de usufruto do cotidiano, como um lugar de 

encontro e não de desencontro” (TAVOLARI, 2016, p. 99).  

A compreensão da pluralidade da cidade, deve nos trazer a reflexão de que ela só existe 

se inclui pessoas de diversos contextos, que possuam diferentes narrativas de vida, experiências 

e existências, inclusive as pessoas com diferença funcional. Essas e outras minorias são 

constantemente excluídas pela sociedade, não apenas de maneira simbólica, mas também na 

construção física da cidade (BRANDÃO, 2006). Elas não devem ser limitadas a usufruírem 

apenas os direitos básicos, mas devem ter acesso ao uso e ocupação de espaços de lazer, cultura, 

arte e paisagem, não tratando esses locais como mercadoria e artigos de luxo, mas como 

essenciais para uma boa qualidade de vida e integração entre diferentes indivíduos. 

(WEHMANN; LIMA, 2019). 

Ao longo da história a relação entre sociedade e pessoas com diferença funcional foi se 

modificando. A criação de legislações, políticas públicas, eventos e demais iniciativas que 

trouxessem o debate à tona, contribuíram para tal transformação. Começando por um breve 

contexto da realidade mundial, até se chegar na realidade brasileira, o objetivo deste capítulo 

inicial é desde já apresentar como essas relações se deram até o momento, principalmente no 

âmbito educacional. Como desde pequenos detalhes, a exemplo da mudança de nomenclaturas 

ao longo dos tempos, às maiores questões como a Constituição, refletem em como esse público 

é enxergado pela sociedade. E, apesar desses avanços, entender como ainda é preciso percorrer 

um longo caminho para uma inclusão social mais abrangente tanto no que diz respeito ao 

comportamento das pessoas, quanto à configuração das nossas cidades. 
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2.1 A cronologia da relação entre pessoas com diferença funcional e sociedade ao longo da 

história mundial 

 Baseado na obra A Epopeia Ignorada: a pessoa deficiente na história do mundo de 

ontem e de hoje, de Otto Marques da Silva, o prof. Dr. Vinícius Gaspar Garcia apresenta como 

pessoas com diferença funcional eram tratadas na era medieval, no cristianismo, na Idade Média 

e nos séculos seguintes. 

 Inicialmente, é colocado que na era medieval esse público era tratado de duas maneiras: 

ou rejeitados e eliminados ou amparados de forma piedosa. “Na Roma antiga, tanto os nobres 

como os plebeus tinham permissão de sacrificar os filhos que nasciam com algum tipo de 

deficiência. [...] em Esparta, os bebês e as pessoas que adquiriam alguma deficiência eram 

lançados ao mar ou em precipícios” (GARCIA, 2011, p. 1). No caso de Esparta, é relatado por 

Garcia que ao nascer todos os bebês eram apresentados ao Conselho de Espartanos, e se a 

criança aparentasse alguma disformia, em nome do Estado elas eram tomadas de suas famílias. 

 Em relação à era do cristianismo (era cristã), é destacado o quanto a doutrina cristã 

contribuiu para o entendimento de “caridade, humildade, amor ao próximo, perdão das ofensas, 

valorização e compreensão da pobreza e simplicidade da vida” (GARCIA, 2011, p. 3). Foi a 

partir de concílios da Igreja Católica que se iniciou o processo de criação de hospitais para o 

atendimento de pessoas marginalizadas pela sociedade, incluindo as pessoas com diferença 

funcional. 

 Já na Idade Média, para além da questão de rejeição, é frisado que era uma época em 

que grandes aglomerados urbanos surgiram, sem a infraestrutura necessária, o que culminou 

numa permanente vivência e ameaça de doenças e epidemias. Foi uma era marcada pela 

concepção de que qualquer deformidade ou agravamento de saúde eram sinais da ira divina, 

sendo um castigo dado por Deus. Até mesmo a Igreja Católica fomentou essa crença, deixando 

de lado as falas e ações anteriores que eram voltadas para a caridade. Em suma, por essa razão 

pessoas com diferença funcional foram ainda mais excluídas e abandonadas (GARCIA, 2011). 

 Com o final da Idade Média, os séculos XV e XVI são marcados pelo estudo e 

desenvolvimento principalmente da ciência, o que incentivou o reconhecimento do valor 

humano e o abandono de crenças da era anterior. Tais valores incentivaram a construção de 

lugares próprios para o atendimento de pessoas com diferença funcional, apesar de ainda 

existirem entraves e limitações próprios da época (GARCIA, 2011). 
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 No decorrer dos séculos XIX e XX com as experiências do Pós-Guerra, se expandiu a 

preocupação com pessoas com limitações principalmente físicas, causadas por estes eventos 

(GARCIA, 2011). Mais uma vez a ciência, agora aliada ao desenvolvimento tecnológico e à 

ampliação de estudos, auxiliou na inserção de pessoas com diferença funcional. Também o 

surgimento de movimentos sociais e políticas públicas fomentaram as mudanças e melhorias 

necessárias para que de fato houvesse uma inserção social digna dessas pessoas. 

Atualmente, com a vivência da pandemia da COVID-19, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) e a Organização das Nações Unidas (ONU) divulgaram cartilhas com 

considerações exclusivamente voltadas para pessoas com diferença funcional. Nelas, são 

reafirmadas a exclusão social a qual essas pessoas já eram submetidas e como se agravou ainda 

mais com a pandemia. Pontuam que ao menos 15% da população mundial possui algum tipo 

de “deficiência” e que elas estão mais sujeitas a se infectar pelo vírus (ONU, 2020, p. 4). Por 

essa razão, as medidas adotadas para protegê-las devem ser redobradas, as colocando no ponto 

central dos cuidados e trabalhando a não discriminação (ONU, 2020, p. 8). 

A não discriminação se dá, entre outros fatores, pela chamada desagregação de dados, 

onde é essencial “compreender as diferentes formas como as pessoas com deficiência 

experienciam o impacto da COVID-19” (ONU, 2020, p. 9). Esse entendimento é importante 

para a não generalização e consequentemente desumanização de pessoas com diferença 

funcional, uma vez que os 15% relatados acima dizem respeito a pessoas de diferentes etnias, 

idades, gênero, classe social e funcionalidades. 

 Para além dessas reflexões, as cartilhas dão sugestões e direcionamentos dos cuidados 

a serem tomados, das ações que o governo, o setor da saúde e a sociedade devem tomar. Tais 

ações vão desde a inclusão na informação, com intérprete de libras, legendas, linguagem 

acessível e em braille, a auxílios financeiros e acesso a infraestruturas e equipamentos básicos 

de higiene.  

Já é possível perceber em escala mundial o quanto organizações de diferentes países e 

de cunho global inserem as questões específicas às pessoas com diferença funcional em suas 

pautas. Por mais que ainda haja preconceitos e ações retrógradas em algumas partes do mundo, 

houve uma evolução ao longo da história. 
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2.2 A cronologia das relações entre pessoas com diferença funcional e sociedade no Brasil 

Este subcapítulo objetiva traçar uma cronologia da relação entre pessoas com diferença 

funcional e a sociedade. Os relatos estão focados no histórico da educação do país, nas políticas 

públicas criadas ao longo dos anos e nos demais assuntos que se relacionam às temáticas. 

Utilizou-se como embasamento teórico o livro A educação do deficiente no Brasil dos 

primórdios ao início do século XXI, da professora Dra. Gilberta Jannuzzi. 

A primeira mobilização a favor da difusão da educação trazida pela professora é a 

Constituição de 1824, que previa uma instrução básica e gratuita para todos. Era um modelo 

de educação que contemplaria dos mais adiantados aos mais atrasados, separando-os por turma 

e possibilitando o aprendizado de todos. Porém, como encontraram dificuldades na capacitação 

de educadores, resolveram não cumprir a proposta (JANNUZZI, 2004). Já no início é possível 

notar algo recorrente no governo que ainda insiste em se repetir, que é a criação de legislações 

que favoreçam a “todos”, mas que não chegam na prática, ou se chegam, são de maneira inferior 

ao originalmente proposto. 

Em relação à educação para os deficientes, pouco se importavam com isso na época: 

raras instituições surgiram e não há materiais literários a respeito. Até porque, desde o século 

anterior (XVIII), as Santas Casas de Misericórdia que desempenhavam esse papel de 

acolhimento de crianças abandonadas, normalmente com deficiências físicas ou mentais e 

menores de 7 anos de idade (JANNUZZI, 2004). 

Em meados do século XIX, religiosas são destinadas a essas instituições, para que 

além de alimentadas, as crianças possam ter alguma perspectiva de educação. As maiores 

de 7 anos que não eram tão debilitadas, eram encaminhadas para seminários. Já as mais 

“combalidas”, eram mantidas nos hospitais, junto com os adultos considerados loucos, embora 

na época esta questão era mais direcionada às polícias, o que explica a pouca quantidade de 

lugares que os aceitavam e recolhiam (JANNUZZI, 2004). 

Em 1893, o Poder Legislativo autorizou a abertura de um asilo para alienados em 

São Paulo. Portanto, na capital, para o atendimento dos considerados loucos, haviam hospícios 

com péssimas condições, e, no interior, as cadeias (JANNUZZI, 2004). 

A marginalização desse público não se deu apenas nos pensamentos retrógrados, de fato 

atitudes legais eram tomadas para desumaniza-los. Interessante notar a constante necessidade 

da elite e demais envolvidos na higienização social, que seria a retirada dos diferentes – ou 
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anormais, como gostavam de dizer – do convívio das pessoas. Outro exemplo disso, é o episódio 

dos manicômios (hospícios) de Barbacena, ocorrido em meados do século XX e que acarretou 

o “Holocausto Brasileiro”. 

A abertura para a aceitação de propostas que abarcasse os deficientes chegou no Brasil 

graças à elite intelectual da época, que ia estudar no exterior e trazia de lá propostas e práticas 

que poderiam ser desenvolvidas aqui. Isso porque, além de sensibilizadas com o problema, 

queriam elevar o nível do país para o que eles tinham contato na Europa. Obviamente que essas 

ideias contemplariam as classes mais abastadas e não chegariam na massa, até porque, estamos 

falando do Brasil Império, que também era escravocrata. Nessa época, há um esboço de práticas 

educacionais aprovadas pelo Imperador, mas restrita aos surdos e cegos, ainda excluindo os 

com diferença mental/intelectual. Por mais precário que fosse o atendimento a esse público, 

tornou-se notório o suficiente para ser pauta do I Congresso de Instrução Pública, em 1883. 

Porém, a educação dos deficientes ainda não era enxergada como uma preocupação para o 

governo, que delegou as responsabilidades para as províncias, acarretando o seu esquecimento 

(JANNUZZI, 2004). 

O ensino era precário porque não havia pressão social, já que os únicos capazes de tal 

ato e mobilização eram os pertencentes à elite, que resolviam essa situação com ensinos 

domiciliares. E também devido ao fato de que as prioridades de gastos do Império eram outras, 

como a criação de ferrovias (no fim do Império tinham 10.504 km); o financiamento dos 

imigrantes para suprir a escassez de mão de obra escrava (pagaram 50% das passagens) e a 

proteção às indústrias com leis como a “Tarifa Alves Branco” (JANNUZZI, 2004). 

A realidade ainda é semelhante, mesmo após mais de um século. A política atual, pelo 

que podemos acompanhar em noticiários e jornais, é um exemplo de como o governo vigente 

pouco valoriza a educação (e aqui não falamos apenas da educação das pessoas com diferença 

funcional, mas do cenário geral), distorce realidades, exagera ao repassar o investimento feito, 

entretanto, continua a financiar aquilo que lhe convém, de acordo com os seus interesses 

políticos6. 

A estrutura econômica do país também contribuiu para que não apenas a educação para 

os com diferença funcional, mas o ensino no geral, não fosse uma preocupação. O atraso 

                                                           
6  SALDANÃ, Paulo. Sob Bolsonaro, gasto do MEC com investimentos é o menor desde 2010. Folha de São 

Paulo, 2021. Dsiponível em: https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2021/02/sob-bolsonaro-gasto-do-mec-

com-investimentos-e-o-menor-desde-2015.shtml. Acesso em 14 de março de 2022. 
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educacional brasileiro aconteceu pela contribuição da agricultura, dado que, com população 

majoritariamente rural, os serviços de campo necessitavam de mão na enxada e o uso de demais 

instrumentos rudimentares, portanto, a educação, mesmo que básica, não se fazia necessária. 

(JANNUZZI, 2004). De acordo com Januzzi, é até difícil mensurar quantas pessoas poderiam 

ter alguma anomalia nessa época, pois apenas os casos mais agravantes chamavam atenção das 

instituições, e assim eram retirados desse cenário trabalhista. 

No início da República, destacam-se: os senhores de engenho e demais da aristocracia 

agrária que, não se deixavam convencer pela elite intelectual sobre a importância da inclusão 

de pessoas com diversidade funcional; e, o privilégio dos surdos e cegos com recebimento de 

verba, desenvolvimento de melhores modos de aprendizagem e registro do que estava sendo 

descoberto e aprimorado. Em contrapartida, além das pessoas com diferença mental não terem 

recebido verbas, não se encontram registros sobre. Foram silenciados (JANNUZZI, 2004). 

As Instituições para deficientes mentais finalmente vão surgindo. Em Minas Gerais 

ocorreu em 1929, antes deste período as crianças e adolescentes eram recebidas por instituições 

psiquiátricas, junto com adultos. (JANNUZZI, 2004). 

Uma perspectiva de desenvolvimento surgiu com a criação de pavilhões específicos 

dentro dos hospitais e, consequentemente, da retirada das crianças dos hospícios. Começaram 

a valorizar a pedagogia como ferramenta de incentivo e melhoria no quadro clínico, com 

procedimentos educativos sensoriais, jogos e demais atividades. Não se limitavam mais a ter 

apenas o acesso a atendimento médico (JANNUZZI, 2004). 

A partir de 1930, a sociedade civil começa a se organizar em associações de pessoas 

preocupadas, e o governo cria escolas junto a hospitais e ao ensino regular. É criada a 

Constituição de 1934, que não menciona as pessoas com diferença funcional, apenas reforça 

que a educação é direito de todos e ainda assim foram poucas as instituições públicas criadas 

para esses indivíduos. Principalmente a partir de 1950, entidades filantrópicas especializadas 

e legislações vão sendo criadas e, neste cenário surge a APAE, fundada em 1954, no Rio de 

Janeiro (JANNUZZI, 2004). 

Na década de 1960, a pressão da APAE e de outras associações fez surgir a Campanha 

Nacional de Educação e Reabilitação de Deficientes Mentais (CADEME). Criam-se 

também nessa década legislações, o Plano Nacional de Educação, uma estrutura para educação 
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dos especiais (com direito a recebimento de recursos financeiros) e a criação da Semana 

Nacional da Criança Excepcional (JANNUZZI, 2004). 

A partir dos anos 1970, começa-se a enxergar o potencial dos especiais na área de 

trabalhos repetitivos e cria-se também o Centro Nacional de Educação Especial (CENESP). 

O CENESP é o primeiro órgão voltado para o estabelecimento de metas governamentais em 

prol das pessoas com diferença funcional, o que prometia “uma ação política mais efetiva, que 

poderia organizar o que se vinha realizando precariamente na sociedade: escolas, instituições 

para ensino especializado desse alunado, formação para o trabalho [...]” (JANNUZZI, 2004, p. 

117).  

Em 1980, a ONU organiza o Ano Internacional das Pessoas Deficientes (AIPD), 

incentivando associações a buscarem os direitos e reconhecimentos dessas pessoas 

(JANNUZZI, 2004). Essa década também é marcada pela criação da Constituição Federal de 

1988, que prevê um percentual de cargos públicos para pessoas com diferença funcional, assim 

como a garantia de assistência social, financeira e educacional.7 

Nos anos 1990, com o desenvolvimento da globalização, organismos internacionais 

começaram a pressionar o Brasil para tomar providências. E nos anos 2000, políticas de 

inclusão são colocadas em prática (JANNUZZI, 2004). 

Embora as mobilizações mais efetivas das últimas décadas tenham sido mais 

provenientes de cunhos sociais do que políticos, percebe-se um avanço gigantesco em relação 

à realidade do final do século XIX e início do século XX. Foi graças à pressão das associações, 

estudiosos e pessoas com diferença funcional que o debate acerca da temática ganhou espaço e 

força no cenário regional e culminou na criação de legislações. Porém, entende-se que a 

conscientização ainda é limitada aos envolvidos com essas questões, nas três possibilidades 

mencionadas. Parte da população ainda vive distante desse tipo de conhecimento e acaba 

fechando os olhos para a realidade das pessoas com diferença funcional e, em alguns casos, até 

os discriminando. 

Também a partir dos anos 2000, aconteceram Conferências Nacionais sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência (nos anos de 2006, 2008, 2012, 2016 e 2021); 

                                                           
7 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: 

Centro Gráfico, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. 

Acesso em: 14 de março de 2022. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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Conselhos de Pessoas com Deficiência, que definiram a Política Nacional da Pessoa com 

Deficiência no Brasil; e foi estabelecida a Lei nº 13.146 de 6 de julho de 2015, intitulada Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, onde entre diferentes assuntos, é abordado 

sobre o direito dessas pessoas à educação (capítulo IV)8. 

No ano de 2010, ocorreu o último Censo Demográfico do IBGE, realizado no Brasil 

quando a população era de 195,7 milhões de habitantes. Destas, 45.606.048 representavam 

pessoas com alguma diferença funcional (visual, auditiva, motora, mental/intelectual), o que 

correspondia a 23,30% da população. Fazendo um recorte para pessoas com “deficiência 

mental/intelectual”, o número era de 2.611.536 indivíduos, sendo que em Minas Gerais, havia 

um total de 300.676, sendo 252.892 moradoras da área urbana. Desse último valor, 10.784 eram 

crianças entre 5 e 9 anos de idade, aproximadamente a idade do recorte desta pesquisa. 

Atualmente, estima-se que o Brasil tenha ultrapassado a marca de 212 milhões de habitantes, 

entretanto, não se sabe a atual quantidade de pessoas com diferença intelectual, visto que esse 

valor será atualizado com o CENSO 2022 (foi adiado devido à pandemia do Covid-19 e 

problemas orçamentários). 

Assim como na história mundial, é possível notar avanços no que diz respeito à inclusão 

social no Brasil. A importância de movimentos sociais e associações filantrópicas e particulares 

é imprescindível para a luta pelos direitos, que muitas vezes são encabeçadas por familiares, 

estudiosos e os próprios indivíduos com diferença funcional. A população do país que possui 

alguma diferença é bastante expressiva e precisa ser cada vez mais notada e “abraçada”, não 

apenas pelas políticas públicas e legislações, como as relatadas ao longo da escrita, mas também 

pela sociedade civil.  

Em se tratando das legislações, percebe-se que algumas foram idealizadas de maneira a 

se preocupar com essas pessoas, todavia, existem aquelas que pouco os mencionam. A 

Constituição de 1988 é a que mais propõe melhorias e amparos para pessoas com diferença 

funcional, mas ao se tratar de acessibilidade, se atém às dentro das edificações, e não da cidade 

como um todo, o que retoma a fala trazida no início deste capítulo. Os direitos e a inclusão 

social precisam ir além das edificações e dos locais frequentados por pessoas com diferença 

                                                           
8 BRASIL. Lei de inclusão (2015). Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Brasília, DF: Senado 

Federal: 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. 

Acesso em: 21 de maio de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
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funcional, como escolas e hospitais. É necessário trazer a dignidade de usufruir espaços para 

todo o contexto urbano. 

2.3 Nomenclaturas já utilizadas para se referir a pessoas com diferença funcional 

A respeito das nomenclaturas utilizadas ao longo dos tempos, segundo Romeu Kazumi 

Sassaki, “jamais ouve ou haverá um único termo correto, [...] a cada época são utilizados termos 

cujo significado seja compatível com os valores vigentes em cada sociedade enquanto esta 

evolui em seu relacionamento com pessoas que possuem este ou aquele tipo de deficiência” 

(SASSAKI, 2003, p. 12). Pensando nisso, este subcapítulo apresentará os termos já utilizados, 

seus significados e o valor que a pessoa com diferença funcional tinha, de acordo com o trabalho 

desenvolvido por Sassaki. 

O primeiro termo apresentado é o de “inválidos”, no começo da história, época em que 

devido ao fato de não possuírem valor profissional, eram considerados um peso morto para a 

sociedade e para a família. No século passado, até próximo do Pós-Guerra, as pessoas 

costumavam chamar aqueles que nela haviam se ferido de “incapacitados”, visto que não 

conseguiriam mais desempenhar as mesmas funções, necessitando de reabilitação física. 

Inicialmente a palavra significava que essas pessoas eram sem capacidade, entretanto, no 

decorrer dos anos o termo passou a significar “indivíduos com capacidade residual”, 

entendendo que possuíam sim potenciais, mesmo que reduzidos (SASSAKI, 2003). 

Aproximadamente entre os anos de 1960 e 1990, a sociedade passou a utilizar três 

termos diferentes, de acordo com o tipo de diferença apresentada. A nominata “defeituosos” 

era utilizada para os que apresentavam alguma deformidade física; “deficientes” para aqueles 

que não conseguiam desempenhar funções da sociedade como, enxergar, escutar, andar, sentar; 

e por fim, os “excepcionais” era utilizado para pessoas com diferença mental (como a letra E 

da sigla APAE). Nessa época, a divisão das nomenclaturas reforçava o que cada indivíduo não 

conseguia realizar (SASSAKI, 2003). 

Os seis demais termos apresentados pelo autor são utilizados e modificados em curtos 

espaços de tempo, demonstrando como foram surgindo mais estudos, debates, movimentos 

sociais e legislações acerca deste público, o que influenciou para aos poucos enxergarem o valor 

dessas pessoas e tentarem encontrar termos que não fossem ofensivos e que demonstrassem a 

evolução da sociedade e sua aceitação. 
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O primeiro mencionado e que durou aproximadamente de 1981 a 1987 foi “pessoas 

deficientes”, a primeira vez em que a nomenclatura passa a carregar a palavra pessoa, 

igualando-os em direitos e dignidade e apontando o início de mudanças na sociedade. O 

segundo durou os cinco anos seguintes, o “pessoas portadoras de deficiência”. Nesse momento 

da história, líderes de organizações reclamavam que as nomenclaturas utilizadas até então 

davam a entender que a pessoa inteira era deficiente, o que era inaceitável, então esse termo 

começava a contemplar que a deficiência era apenas um detalhe (SASSAKI, 2003). 

O terceiro termo, também em vigor nos anos 90, altera a palavra deficiência para 

“necessidades especiais”, entretanto, em dado momento o conceito passa a não mais substituir, 

mas a agregar e contemplar tanto pessoas com diferença funcional quanto outras pessoas. Na 

mesma época se tentou encurtar o termo apenas para “pessoas especiais”, com a finalidade de 

amenizar a força da palavra deficiente. Entretanto, tal nomenclatura caiu em desuso, visto que 

a palavra especial é qualitativa e pode ser utilizada para todas as pessoas, sejam elas com 

diferença funcional ou não (SASSAKI, 2003). 

Em 2002, surge em um artigo publicado pela Folha de São Paulo a proposta da 

terminologia “portadores de direitos especiais”, com a sigla PODE. As principais críticas 

realizadas a essa fala foram a respeito do termo portador fazer alusão a alguém que carrega algo 

e, o termo direitos especiais ser contraditório, visto que essas pessoas não querem direitos 

diferenciados, apenas equiparados com o restante da população (SASSAKI, 2003). 

O último termo dos mais recentes é “pessoas com deficiência”, que até a conclusão do 

artigo de Sassaki era o mais aceito e utilizado perante a sociedade. Tal nominata ganhou 

diversos adeptos por possuir valores agregados de empoderamento, em virtude das pessoas com 

diferença funcional terem feito parte da decisão e, por afirmarem que não queriam ser 

designadas como portadoras de algo. Entretanto, quase 20 anos após sua escrita, dois outros 

termos surgiram no ambiente acadêmico: “diversidade funcional” e “diferença funcional”. 

De acordo com Carvalho-Freitas et al. (2017), o termo diversidade funcional apareceu 

pela primeira vez em 2005, no Fórum de Vida Independente, na Espanha. Tal discussão foi 

pautada nos estudos de Canguilhem (2006), que afirmava que “o que faz com que a sociedade 

diferencie um indivíduo que se desvia da média de um indivíduo saudável é a sua conformidade 

com as normas seguidas pela maioria” (CARVALHO-FREITAS, 2017, p. 7). Neste sentido, 

portanto, se defende a necessidade de entender que existem diferentes maneiras de “ser e estar 

no mundo” e que cada pessoa desempenhará essas funções à sua maneira, sem certo ou errado. 
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Dito isso, cada corpo teria seu modo de funcionar, originando uma diversidade de 

funcionamentos. Entende-se entretanto, que assim como algumas terminologias já mencionadas 

aqui, a limitação desta se concentra no fato de o conceito ser utilizado também em outros 

contextos. (CARVALHO-FREITAS, 2017). 

O termo diferença funcional muito se assemelha com o anterior, no objetivo de não 

constranger ou limitar a condição e as potencialidades de cada indivíduo dentro de sua 

realidade. Em termos de literatura, são utilizadas como sinônimo, visto que entender que 

pessoas são diferentes é compreender que isso apenas acontece por sermos diversos, e vice-

versa. 

Por mais que seja importante adequar as nomenclaturas com o sentido ao qual se deseja 

referir à essas pessoas, é preciso ter cuidado para que os conceitos por trás de cada terminologia 

não fiquem apenas ao redor dos estudiosos e da academia. O que pude perceber na convivência 

com pessoas da APAE, é que elas utilizam o termo mais conhecido, “pessoas com deficiência”, 

assim como a maioria das legislações brasileiras. Para além da preocupação em utilizar o termo 

correto, deve-se priorizar o essencial, que seria a busca por direitos, oportunidades, 

reconhecimento, inclusão e respeito. 

2.4 Considerações 

Apesar da cronologia brasileira ser bem mais recente do que a mundial, é possível 

perceber que mesmo assim em ambos recortes, a história é pautada em exclusão por parte da 

sociedade e, reivindicação de direitos por parte daqueles preocupados e atingidos pela causa. O 

quanto por muito tempo foi tênue a linha entre associar pessoas com alguma diferença funcional 

à loucura e ao encarceramento, seja de fato em prisões e hospícios, ou doméstico, como no caso 

das famílias mais abastadas. A falta de estudos acerca constantemente criou tabus na sociedade 

e falta de compreensão às especificidades deste público. Nota-se também o quanto cada avanço 

nos direitos das pessoas com diferença funcional é conquistado com muita luta e mobilização. 

Por isso a importância de associações como a APAE que sempre pressionaram o poder público 

a agir e traçar melhorias.  
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3 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 

 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, mais conhecida como APAE, é uma 

associação brasileira, presente em todos os estados, com mais de 2.200 unidades, coordenadas 

por 24 Federações Estaduais e atendendo diariamente cerca de 250.000 pessoas com diferença 

intelectual e múltipla. É atualmente o maior movimento filantrópico do Brasil e do mundo na 

sua área de atuação, se caracterizando pelo caráter cultural, assistencial e educacional com 

duração indeterminada.9 

Neste capítulo, será explicada a sua história desde a fundação da primeira unidade, assim 

como a história da unidade são-joanense, o recorte desta pesquisa. Para além da história, será 

relatada a entrevista feita com a diretora da APAE-SJDR, explicando como tem sido o 

funcionamento da associação durante a pandemia da COVID-19, o principal atravessamento da 

pesquisa. 

3.1 APAE no Brasil 

3.1.1 Principais fatos históricos 

A associação foi fundada em 11 de dezembro de 1954, no Rio de Janeiro, graças aos 

americanos e diplomatas Beatrice e George Bemis, pais de um portador de síndrome de down, 

que já haviam auxiliado na criação de mais de 250 unidades de APAEs nos Estados Unidos, e 

ficaram impressionados ao chegar no Brasil e descobrir que ainda não existia algo semelhante 

no país. Eles se uniram a um grupo de pais, amigos, professores e médicos dos excepcionais, 

entre eles, o Dr. Antônio dos Santos Clemente Filho, o primeiro presidente da associação 

(APAE VILA VELHA-ES, 2017). 

Já no ano seguinte, em 1955, a expansão da APAE fora do Rio de Janeiro deu início, 

sendo criada em Brusque-SC. Até 1986, já havia ao menos uma APAE por estado brasileiro 

(APAE VILA VELHA-ES, 2017). 

Em 1961 Roland Humberto de Matos criou a logomarca da Associação. Ele era diretor 

de arte e criação de uma das maiores agências de publicidade do mundo, a Mc Cann-Erickson. 

O símbolo projetado e utilizado até hoje, é uma flor ladeada por duas mãos em perfil, 

                                                           
9 APAE EM NÚMEROS. Apae, 2021. Disponível em: https://www.apae.com.br/. Acesso em: 28 de dez. de 

2021. 
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desniveladas, uma em posição de amparo e a outra de proteção (APAE VILA VELHA-ES, 

2017). 

Em 10 de novembro de 1962, surgiu a Federação das APAEs. A necessidade se deu pelo 

surgimento de outras unidades, e as reuniões aconteciam no consultório do Dr. Stanislau 

Krynsky. Com a aquisição de uma sede própria, a Federação foi transferida para Brasília (APAE 

VILA VELHA-ES, 2017). 

3.1.2 Pilares da APAE 

A princípio, o funcionamento da APAE aconteceu em parte de um prédio cedido pela 

Sociedade de Pestalozzi do Brasil, já com os pilares de educação e saúde. À medida que os 

alunos iam crescendo, notaram a necessidade do desenvolvimento de atividades criativas e 

profissionalizantes, surgindo assim a primeira oficina pedagógica de atividades ligadas à 

carpintaria, o que deu início ao pilar social (APAE VILA VELHA-ES, 2017). 

Portanto, APAE possui ainda hoje os três pilares: social, saúde e educação; e, por meio 

deles a associação trabalha a proteção (defendendo e garantindo direitos que visam 

desenvolvimento, bem-estar, saúde, combatendo violência e exploração), a capacitação 

(habilidades profissionais e desenvolvimento de atividades sociais) e a autogestão (autonomia 

e vivência em família).10 

No pilar social, trabalha-se a inserção das pessoas com diferença funcional na sociedade, 

por meio do desenvolvimento profissionalizante. É nesse segmento que acontecem as oficinas 

que ensinam desde as tarefas básicas do dia-a-dia, como arrumar a própria cama e varrer a casa, 

como o aprendizado de ofícios. Acredita-se que por meio da autonomia, seja possível melhorar 

a qualidade de vida.11 

No pilar saúde, acontece o acompanhamento em todo o ciclo de vida dessas pessoas, 

nas mais diversas especialidades, desde a prevenção à reabilitação. 

No pilar educação, há o atendimento educacional desde o infantil à educação de jovens 

e adultos, como também o apoio à inserção dos alunos nas escolas comuns. 

 

                                                           
10  O QUE FAZEMOS. Apae, 2021. Disponível em: https://www.apae.com.br/.  Acesso em: 28 de dez. de 2021. 
11 As explicações sobre os pilares da APAE são relatos extraídos de entrevistas com a diretora da APAE-SJDR, 

Maria Auxiliadora Brighenti, durante elaboração do Trabalho Final de Graduação, em 2018. 
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3.2 A APAE São João del-Rei 

3.2.1 A cidade de São João del-Rei e o bairro Fábricas 

São João del-Rei é um município mineiro de aproximadamente 90 mil habitantes, 

pertencente à mesorregião do Campo das Vertentes, distante a 183km da capital, Belo 

Horizonte12. A cidade possui um total de 103 escolas, sendo 44 privadas, 36 municipais, 23 

estaduais e 1 federal13, além da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), que possui 

3 campi e 26 cursos de graduação e pós-graduação14. 

Nesse contexto existe a APAE, segmento único que se diferencia de outras associações, 

como o Centro de Reabilitação, Educação e Integração Social (CEREI), que atua como um 

complemento para o desenvolvimento do raciocínio e facilitação do aprendizado em sala de 

aula.15 

A unidade são-joanense da Associação está localizada na Avenida Leite de Castro, nº 

1380, no bairro Fábricas, um dos mais antigos do município. O crescimento do bairro se deu 

graças ao desenvolvimento urbano e regional da região, com a presença de locomotivas que 

atraíam comerciantes a instalarem suas fábricas no local, visto que estes sabiam que seus 

produtos escoariam para outras cidades com mais facilidade. Portanto, quando essas fábricas 

foram desativadas, houve um declínio do bairro, que só foi recuperado com a criação e expansão 

das Universidades, supermercados e saturação de bairros que, na época, eram mais centrais.16 

Outros destaques do bairro que explicam sua importância na cidade, são o fato dele ser 

o acesso entre o centro histórico e outros bairros mais afastados, de forma que a maioria das 

linhas de ônibus passam pela avenida principal, a Leite de Castro. Conhecida apenas como 

“Leite”, ela abriga um grande canteiro que separa as pistas de rolamento, possibilitando à 

população um espaço de caminhada e utilização de bicicletas, favorecidas pela topografia plana, 

atraindo pessoas de diferentes bairros, interessadas em se exercitar. 

                                                           
12 SÃO JOÃO DEL REI. Wikipedia, 2018. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jo%C3%A3o_del-Rei. Acesso em: 10 de abr. de 2018. 
13 ESCOLAS PÚBLICAS E PARTICULARES DE SÃO JOÃO DEL-REI/MG. Escolas.info, 2018. Disponível 

em: https://www.escolas.inf.br/mg/sao-joao-del-rei. Acesso em: 10 de abr. de 2018. 
14 CURSOS OFERECIDOS. Universidade Federal de São João del-Rei, 2018. Disponível em: 

https://www.ufsj.edu.br/vestibular/cursos_oferecidos.php. Acesso em: 10 de abr. de 2018. 
15 CEREI COMEÇA A FUNCIONAR. São João Del Rei Transparente, 2010. Disponível em: 

http://sjdralternativa.blogspot.com/2010/03/cerei-comeca-funcionar.html. Acesso em: 10 de abr. de 2018. 
16 GUIMARÃES, Alexandre; FERREIRA, Arlon. Desenvolvimento industrial e urbano do bairro Fábricas. São 

João Del Rei Transparente, 2018. Disponível em: https://saojoaodelreitransparente.com.br/works/view/717. 

Acesso em: 14 de jun. de 2018. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jo%C3%A3o_del-Rei
https://www.escolas.inf.br/mg/sao-joao-del-rei
https://www.ufsj.edu.br/vestibular/cursos_oferecidos.php
http://sjdralternativa.blogspot.com/2010/03/cerei-comeca-funcionar.html
https://saojoaodelreitransparente.com.br/works/view/717
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3.2.2 A APAE: história e estrutura 

A APAE-SJDR iniciou nos porões de onde atualmente funciona o Campus Dom Bosco, 

da UFSJ, com o intuito de auxiliar nos estudos dos alunos dos cursos de pedagogia e psicologia. 

Na época, a Instituição ainda não possuía este nome, o local funcionava como Faculdade Dom 

Bosco de Filosofia, Ciências e Letras.17  

O responsável por trazê-la para a cidade foi o Padre Luis Zver, que na época era o diretor 

da faculdade. O então Bispo Dom Delfim Ribeiro Guedes, doou o terreno onde desde então 

funciona a APAE, que na época era um terreno isolado. 

Ao longo dos anos, a associação desempenhou diferentes atividades para obtenção de 

renda, como a gráfica, a marcenaria/serralheria e a casa lotérica, das quais apenas a última 

continua em funcionamento.  

A APAE em São João del-Rei possui em sua diretoria executiva um total de 17 

membros, todos voluntários, sendo pais ou amigos das pessoas atendidas por eles. A unidade 

são-joanense também trabalha com os três pilares apresentados anteriormente: educação, social 

e saúde; totalizando aproximadamente 60 funcionários. De 2018 para cá, perdeu-se mais da 

metade dos funcionários da educação que eram pagas pelo Estado, passaram de 12 para 5, 

devido à perda de alunos principalmente no ensino fundamental, que são encaminhados para as 

escolas regulares, de acordo com as políticas de inclusão. Há três funcionários pagos pela 

prefeitura, sendo dois da assistência social e um da saúde, os demais funcionários da associação 

são todos pagos por eles. 

 A educação atende atualmente 85 estudantes, exclusivamente no turno da manhã, em 

quatro diferentes ciclos: educação infantil, ensino fundamental, oficina pedagógica e educação 

ao longo da vida. Em 2018, o número total ultrapassava os 100 alunos, o que exemplifica o 

corte na grade profissional, mencionada anteriormente. 

A educação infantil é a que possui mais pessoas, possuindo um total de 42 alunos, 90% 

a mais que em 2018, quando possuíam 22. Atende crianças de 0 a 5 anos, das 7:30 às 11h. 

Atualmente são 4 professoras e 2 monitoras (devido à pandemia, diminuiu-se o número de 

                                                           
17 Todas as explicações deste subcapítulo são relatos extraídos de entrevistas com a diretora da APAE-SJDR, 

Maria Auxiliadora Brighenti, durante elaboração do Trabalho Final de Graduação, em 2018, e atualizadas em 30 

de julho de 2021. 
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monitoras), sendo as últimas pagas pelo FUNDEB, que via município repassa o valor para a 

APAE, responsável pela distribuição salarial.  

O ensino fundamental decresceu de 33 para 26 alunos, de 2018 para cá. Atende 

estudantes de 6 a 14 anos, das 7:30 às 11:30. Há uma professora por turma para todas as 

disciplinas (português, inglês, artes, humanas, matemática e natureza) e uma professora de 

educação física que leciona para todas elas. 

A oficina pedagógica é realizada com seis alunos que possuem transtorno do espectro 

autista em um grau mais severo. Chegaram a frequentar o pilar social da APAE, mas não 

gostaram da experiência e, portanto, criou-se uma categoria exclusiva para eles na tentativa de 

conseguir suas permanências na instituição. 

A educação ao longo da vida é um projeto piloto que começou a ser idealizado em 2019, 

proposto pela Federação das APAEs para ao menos uma instituição por região, da qual a 

unidade são-joanense assumiu a responsabilidade de implementação. Devido à pandemia, o 

projeto deu início apenas em 2021, sendo a primeira etapa, nomeada “etapa de saberes”, 

desenvolvida no primeiro semestre do ano, por meio de entrevistas. É um programa idealizado 

para até 8 pessoas por vez, entre 18 e 45 anos e que sejam mais independentes. Ali eles terão a 

oportunidade de trabalhar um projeto de vida, de acordo com seus interesses pessoais. 

Até o ano de 2018, acontecia na APAE a Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Entretanto, após a formação dos 46 estudantes no ano em questão, não houve mais demanda 

para o programa, sendo então extinto da associação. 

Na associação são atendidas crianças e adultos desde antes completarem um ano de 

idade e sem limite máximo de faixa etária, com síndrome de down, paralisia cerebral, transtorno 

do espectro autista e transtorno específico da aprendizagem, que ao serem avaliadas pelo pilar 

da saúde, recebem o diagnóstico de diferença intelectual e múltipla (exceto a síndrome de down, 

que é perceptível desde o nascimento). No caso dos pequenos que ainda não têm um diagnóstico 

“fechado”, a APAE trabalha na estimulação dessa criança, visto que o diagnóstico de diferença 

intelectual é concluído a partir dos 7 anos. 

O segundo pilar da APAE é o social, o qual expandiu de 50 a 60 usuários em 2018 para 

quase 100 jovens e adultos em 2021. Acontece no turno da tarde, com pessoas que já concluíram 

o pilar educação, os quais possuem a oportunidade de realizar cursos profissionalizantes que os 
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impulsione para o mercado de trabalho. Um caso de sucesso é com o supermercado Sales18, 

que, apesar de ter unidade em Barbacena, preenche toda a cota de inclusão em São João Del 

Rei. Isso porque sabem que a APAE, por meio da assistente social, faz um acompanhamento 

dessas pessoas junto à empresa. Outros usuários estão inseridos em empregos em demais 

empreendimentos da cidade, como outros supermercados, padarias e lojas de departamento de 

móveis. 

O último pilar é o da saúde, aos quais os integrantes dos outros dois pilares possuem 

acesso, e de acordo com a demanda, a associação consegue atender também a pessoas de fora. 

Os profissionais que contemplam essa área são fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta 

ocupacional, psicólogo, clínico geral, pediatra, neurologista, técnica em higiene bucal e 

enfermeira. De 2018 para cá, além desses profissionais, a instituição também conta com dentista 

e psiquiatra, esse último devido à parceria com o curso de medicina da UFSJ. A partir de 2021 

os alunos do curso passaram a fazer seus estágios na associação. 

Antes da pandemia, com as aulas presenciais, os alunos tinham a oportunidade de 

vivenciar diversas atividades nas dependências da associação, ministradas pelas próprias 

professoras ou em parceria com a universidade: brincadeiras lúdicas, pintura, capoeira, música, 

dança e cerâmica. Aconteciam também atividades externas como academia para pessoas com 

síndrome de down e obesos, idas dos autistas ao clube AABB (uso da quadra e natação), saídas 

para tomar picolé e idas ao cinema. Eram realizados diversos eventos e atividades porque nem 

sempre os alunos possuíam essas oportunidades em suas casas, tornando a APAE uma “ponte” 

entre seus alunos e o restante da sociedade. Durante a pandemia, as atividades continuaram a 

ser realizadas, de forma online, via videoconferência, e, de acordo com o grau de necessidade 

de acompanhamento dos alunos, foram realizadas individualmente de maneira presencial. 

3.2.3 Funcionamento durante a pandemia 

Em 30 de julho de 2021, foi realizada uma entrevista com a diretora da APAE-SJDR, a 

Maria Auxiliadora Brighenti, mais conhecida como Dorinha. Foram realizadas cinco perguntas 

com o intuito de compreender como a associação tem se adequado às mudanças impostas pelo 

coronavírus na vivência em sociedade e entender como a proposta da pesquisa seria um 

diferencial para o que eles já vivenciavam na instituição. A seguir serão apresentadas de forma 

                                                           
18 A rede de supermercados Sales foi vendida para a rede de supermercados BH em 2020. 
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breve as perguntas e respostas, sendo a versão completa com exemplos vividos por ela, 

disponível ao final da dissertação no APÊNDICE 1. 

1. Como tem sido a rotina escolar da APAE desde o início da pandemia? 

Dorinha: No início a gente ficou indeciso em como fazer. Os meninos estavam em casa 

e achamos que duraria um final de semana, depois que seria uma semana, e aí foi um mês e aí 

estamos quase dois anos. Então nós montamos grupos de WhatsApp por turma, com os pais e 

professores. Junto à Secretaria Estadual de Educação, montamos os chamados PET (Plano de 

Estudo Tutorado), adaptando à nossa realidade o que era enviado por eles. Diariamente as 

professoras enviam vídeos das aulas nos grupos, para que os alunos e familiares consigam 

desenvolvê-las ao longo da semana, de acordo com suas disponibilidades. Eles recebem com o 

PET um material escrito; o ensino fundamental passou a receber este ano por bimestre, de 

acordo com as orientações do estado (antes era mensal) e a educação infantil recebe 

mensalmente. Nós temos algumas dificuldades, a maioria dos nossos meninos são carentes, não 

tem um telefone adequado para estar com tantas informações, às vezes não tem uma internet 

também ou acesso apenas aos dados móveis. A gente tem casos que a mãe faz a atividade com 

os meninos, fotografa ou filma, e no fim de semana quando vai trabalhar ou visitar parentes 

com internet suficiente, envia de lá. E junto às entregas do PET, nós adotamos a entrega do 

“carinho”, que é algo a mais que enviamos para eles. Já foi kit higiene, kit alimentação, cesta 

básica, e também fizemos campanha do cobertor, da semana da criança e da páscoa, para 

arrecadação. A minha preocupação quanto diretora não é apenas a aprendizagem, que é 

fundamental - nós lidamos com pessoas com deficiência, com crianças com deficiência, com 

famílias com deficiência, em todos os sentidos, com deficiência social, emocional, tudo isso - 

mas a atenção, o amor, o carinho, acho que nesse momento de pandemia está sendo primordial, 

então a gente tá fazendo muito isso, é uma preocupação minha. E o retorno das famílias com 

relação aos PETs, quando eles vêm buscar o do mês, eles trazem o realizado do mês anterior. 

Então assim, é um trabalho muito dinâmico, então nesta pandemia não tivemos nenhum 

momento que estivéssemos afastados das nossas crianças. 

2. Como tem sido a relação com os pais e alunos? Estão gostando das soluções que 

estão sendo tomadas durante o ensino remoto? Têm dado sugestões? 

Dorinha: A gente tem um acesso muito grande com as famílias e eles com a gente. Todas as 

necessidades e dificuldades eles estão sempre interagindo com a gente, seja ligando ou vindo 

aqui. 
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Acredito que vocês têm um contato muito diferente e mais forte com as famílias do que 

numa escola tradicional, vocês têm um acompanhamento e preocupação não só com a 

criança, e isso é muito forte. A partir do momento que alguém entra pra APAE, vocês 

cuidam da família toda e eu acho isso fantástico. 

Dorinha: Sim, temos muito! E é isso, é um todo porque assim, a criança é resultado de uma 

situação, se é que a gente pode dizer assim. Então não adianta a gente cuidar só da criança, pois 

assim a gente não vai obter sucesso. Então se a gente cuida não só da criança, mas também do 

entorno dela, a gente vai conseguir muito sucesso. 

3. Está sendo preparada alguma estrutura para receber os alunos para o ensino 

presencial? Como a APAE está se organizando para isso? 

Dorinha: Estamos até com essa preocupação, porque o prefeito e o Estado já liberaram o retorno 

às aulas presenciais em agosto. A APAE é considerada uma escola particular, porém ela anda 

de acordo com o Estado, visto que temos professores cedidos por ele. Então já fizemos uma 

reunião com as mães e as famílias, no dia 16. Fiz 3 reuniões: de manhã, à tarde (presenciais) e 

à noite (online), para tentar contemplar o maior número de pessoas. Aí fizemos uma sondagem 

com eles, qual criança que se voltar presencial, aderiria ao retorno. A maioria disse que não, 

que eles ainda estão com receio. Mas alguns disseram que se tiver presencial, mandam os filhos. 

Então o que estamos fazendo, é que hoje nós estamos começando a arrumar a escola, porque 

precisamos pintar as salas, que ficaram muito tempo fechadas, já estamos fazendo uma cotação 

de preços para adquirir os protocolos que a gente precisa seguir. Hoje inclusive veio uma moça 

que faz jalecos, para as professoras. Pois não temos condições financeiras de comprar jalecos 

de tnt para elas trocarem todos os dias. Estávamos preocupados com dinheiro para essas 

questões, visto que a APAE vive no limite, mas recebemos doações financeiras e de materiais. 

Então estamos preparando a escola para esse possível retorno e veremos como vai ser. Já 

falamos com os pais nessa reunião que nosso retorno será gradual e híbrido, de acordo com o 

que o Estado está nos orientando a fazer. A gente não vai ter transporte, porque nesse momento 

é um risco, e mesmo se pudesse, seria o mínimo que conseguiríamos transportar para a escola, 

e a gente teria que privilegiar alguns, aí como escolher né? Tem sido tudo difícil. Mas é isso, 

estamos caminhando para esse retorno. 

4. Antes da pandemia, os alunos tinham o costume de participar de oficinas na 

própria escola? 

Dorinha: Olha, a escola da APAE tem uma grade curricular e essas oficinas não são 

contempladas na grade curricular, mas devido às parcerias algumas oficinas aconteciam de 

forma esporádica. A APAE tem a modalidade de assistência social, onde temos as oficinas. Não 
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é da escola, mas é da APAE, só que para o pessoal mais velho. Aí temos artesanato, cerâmica, 

pintura, e temos oficina de vivência, coisas assim. E o centro dia que é um espaço onde eles 

aprendem atividades do cotidiano, como arrumar a cama e varrer a casa, para que eles tenham 

a autonomia deles.   

5. Já foram realizadas atividades que estimulem uma interação entre pais e filhos? 

Se sim, quais? 

Dorinha: Há muito tempo fizemos isso, mas a instituição APAE dentro da modalidade de 

assistência social tem a escola de famílias. Então uma vez por mês a família vem aqui para ter 

uma palestra.  Agora essa interação de trazer a família aqui pra dentro, as vezes por exemplo, 

no dia dos pais, a gente faz isso, na semana da pessoa com deficiência, a gente faz a celebração 

da santa missa e depois um café coletivo, essas coisas que a gente faz, mas também não é assim 

tá dentro do nosso currículo e fazemos com muita frequência. 

 

3.3 Considerações 

 Ao longo do capítulo foi possível compreender a organização que a APAE possui no 

que tange a instituição, e especificamente o entendimento da infraestrutura da unidade são 

joanense. Apesar de ser um exemplo de órgão filantrópico, o trabalho desenvolvido pelas 

APAES em todo país deveria ser financiado integralmente pelo Estado ou a União. É nítido que 

muitas dificuldades encontradas, ao menos na APAE São João del-Rei, dizem respeito à 

escassez de verba, dependendo de diversas doações e eventos realizados. Um trabalho tão 

fundamental para a nossa sociedade não deveria existir à mercê da boa vontade, e sim com 

políticas públicas que subsidiassem as necessidades da escola, professores e alunos. 

Mesmo com essas dificuldades apresentadas e com mudanças trazidas pela pandemia, a 

associação continuou próxima dos seus alunos e familiares, auxiliando também aqueles que 

passam por necessidades financeiras, ainda que vivendo nos seus próprios limites, 

demonstrando a grandeza da APAE e daqueles que a coordenam. Tal relacionamento mantido 

entre funcionários, pais e alunos foi imprescindível para minha aproximação com as famílias 

participantes da pesquisa. 
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4 JARDINS TERAPÊUTICOS E O ESTÍMULO SENSORIAL 

 

 Os jardins terapêuticos são espaços compostos por vegetação e demais elementos que 

dialogam com a natureza, e que possuem o objetivo de promover bem-estar e uma experiência 

sensorial para o usuário. Normalmente ele é utilizado em hospitais ou locais que tenham pessoas 

enfermas, com a finalidade de proporcionar um ambiente alternativo à monotonia vivenciada 

no cotidiano. Pode ser oficialmente inserido em programas de reabilitação, mas não representa 

uma “medicina alternativa”, visto que não possui o poder da cura. Apesar disso, de acordo com 

a Prof. Drª Norma Constantino, os jardins terapêuticos são “de grande importância para a saúde 

como também para a doença, estimulando a sociabilidade, promovendo oportunidades de 

relaxamento e contemplação e encorajando o corpo e a mente a restaurarem-se” 

(CONSTANTINO, 2004, p. 56). 

 O uso dos jardins, no geral, surgiu e vem se desenvolvendo desde que o homem 

descobriu a agricultura, há 10.000 atrás e deixou de ser um povo nômade. De acordo com o 

contexto histórico e cultural em que esteve inserido, o jardim adquiriu diferentes funções, 

formas e significados. Como forma de terapia, por exemplo, o jardim surgiu na Pérsia, no Egito 

e no Oriente, de acordo com as culturas existentes nesses locais. (CONSTANTINO, 2004). 

Ainda segundo Constantino, 

Um jardim pode significar um retiro familiar ou oferecer um cenário para 

acontecimentos sociais ou ainda, servir como um elo religioso entre o usuário e uma 

entidade. Em alguns lugares e tempos remotos, os jardins tiveram fortemente ligados 

a experiências emocionais intensas e foram empregados como uma forma de terapia 

(CONSTANTINO, 2010, p. 6). 

 Mais próximo da atualidade, foi a partir dos anos 80 que os hospitais passaram a se 

preocupar em ter espaços com vegetação em suas dependências, visto o afastamento entre 

tratamentos ofertados e a natureza (SOUSA, 2016, p. 12 apud LIMA, 2021, p. 46). No decorrer 

dos anos 90, a valorização das necessidades emocionais, promoção do bem-estar e redução do 

estresse dos pacientes a partir do contato com a natureza, passam a ganhar mais força, 

sustentados por estudos científicos que comprovaram a eficácia do método (ULRICH, 1999 

apud LIMA, 2021, p. 47). 
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4.1 O projeto dos jardins terapêuticos  

  De acordo com Sarah de Sousa, o projeto de jardins terapêuticos deve atender algumas 

questões para que não se torne perigoso ou excludente para diferentes grupos de usuários. Deve-

se atentar à acessibilidade, tendo como premissa o design universal; à segurança, para que o 

espaço não se torne perigoso e inutilizado por essa razão; à manutenção, para que seja algo mais 

prático e consequentemente mais duradouro; ao cuidado com vegetação tóxica e elementos com 

água, atentando-se aos elementos que serão propostos (SOUSA, 2016). Segundo a autora: 

O projeto de jardins terapêuticos deve passar precisamente, pela oferta de um 

concentrado de experiências sensoriais que têm por finalidade produzir reações 

positivas nos utilizadores e induzir uma sensação de bem-estar geral. As experiências 

ou atividades de estimulação sensorial podem estar: centradas numa área do jardim à 

qual se atribui a designação de jardim sensorial; distribuídas ao longo de um circuito 

ao qual se dá a denominação de circuito sensorial; ou resultar da junção das duas 

opções anteriores criando uma paisagem sensorialmente enriquecida (SOUZA, 2016, 

p. 37). 

Nesta pesquisa, o jardim terapêutico foi pensado para ser utilizado em ambiente escolar, 

no intuito de promover também para as crianças, as sensações que costumam trazer para os 

enfermos. Devido à pandemia e à impossibilidade de realizar a confecção na escola, alterou-se 

o projeto para que as confecções acontecessem em menor escala, na casa de alguns alunos da 

instituição. Dessa forma, o jardim foi dividido em dois setores: a horta e o percurso sensorial. 

Por conta da horta, estabeleceu-se que o período de monitoramento do uso do jardim seria de 3 

meses, um tempo que seria suficiente para as vegetações escolhidas serem previamente 

germinadas, plantadas e gerassem frutos para o consumo das famílias; e permitissem um tempo 

hábil para análise de dados e escrita da dissertação.  

4.2 Estímulo sensorial 

O ambiente escolar é encarado, na maioria das vezes, apenas como local de aprendizado 

de disciplinas, porém, a escola tem um potencial ainda maior: o de laboratório prático de 

vivências. Ao longo do tempo, alguns estudiosos defenderam esse ponto de vista, como Johann 

Heinrich Pestalozzi (1746-1827), que de acordo com a autora Doris Kowaltowski, seus 

princípios educacionais poderiam ser resumidos em: “o desenvolvimento orgânico [...]; o 

método deve seguir a natureza; a impressão sensorial é fundamental e os sentidos devem estar 

em contato direto com os objetos” (KOWALTOWSKI, 2011). 

Em 2018, quando realizei o Trabalho Final de Graduação do curso de Arquitetura e 

Urbanismo, o pressuposto do projeto era alcançar os objetivos mencionados anteriormente de 
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maneira ideal. Foram então projetados espaços com a finalidade de gerar estímulo sensorial, 

como pela diferença de cores e texturas nas fachadas de cada edificação (foi proposto utilizar 

camurça, concreto, chapisco “leve”, madeira, metal, azulejo, pedra e vidro). Também foram 

propostas a inserção de vegetação, visando um bosque pedagógico e jardins sensoriais; a 

reforma do playground com espaço para exercícios não convencionais que estimulassem o 

aprendizado; e a utilização da horta por parte dos alunos, que já era um espaço existente. 

Entretanto, era um projeto complexo e idealizado onde se sabia da probabilidade de não 

ser construído. Por essa razão, objetivou-se realizar desta vez um projeto palpável e que pudesse 

ser de fato confeccionado e utilizando os mesmos princípios. Tais princípios foram 

materializados no formato dos jardins terapêuticos, usados neste estudo como ferramenta de 

bem-estar e desenvolvimento. 

De forma a potencializar esses estímulos, é imprescindível pensar nos materiais a serem 

utilizados. Portanto, serão apresentados a seguir os elementos que compuseram os jardins 

confeccionados nas casas das crianças da APAE e quais sentidos eles buscavam estimular. 

Na horta, o principal sentido a ser estimulado era o paladar, visto que tudo o que foi 

plantado se tornaria alimento. Entretanto, escolheu-se hortaliças que estimulariam também os 

outros sentidos, como o peixinho-da-horta, que por possuir folhas aveludadas estimulam 

também o tato. Além do mais, a hortelã e a cebolinha por possuírem cheiros mais marcantes, 

estimulam o olfato, que também pode se manifestar quando as plantas são regadas e emerge o 

cheiro de terra molhada, por exemplo. A visão pôde ser estimulada com a capuchinha, que 

possui flores coloridas, que podem ser consumidas e se destacam entre os muitos tons de verde 

e mais uma vez com o peixinho-da-horta que possui folhas levemente esbranquiçadas.  De 

forma indireta, a audição também pode ser estimulada na horta, pela vinda de passarinhos e 

insetos que são atraídos pela vegetação. 

No percurso sensorial, buscou-se estimular o tato, a audição, a visão e o olfato 

(dependendo do material), por meio de elementos com diferentes texturas e cores, que ao serem 

pisados emitem diferentes sons. Foram utilizados bambu, areia, grama, pedras para jardim, 

serragem, pedra/areia colorida para aquário e caixas de ovo (que foram pintadas com tinta 

guache pelas crianças). Para estimular a permanência das crianças nos locais, foram feitos 

assentos de pneu e arame, pintados nas cores favoritas de cada uma.  
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Seguindo esses preceitos, a relação entre os estímulos sensoriais e os materiais utilizados 

está detalhado na tabela a seguir, sendo o passo-a-passo de sua confecção apresentado no 

capítulo 7.2 da dissertação:  

     Tabela 1 – Relação entre os sentidos do corpo a serem estimulados e os respectivos elementos 

HORTA 

ELEMENTO TATO PALADAR OLFATO AUDIÇÃO VISÃO 

Agrião  X    

Alface  X    

Capuchinha  X   X 

Cebolinha  X X   

Couve  X    

Hortelã X X X   

Peixinho-da-horta X X   X 

Salsinha  X    

PERCURSO SENSORIAL 

ELEMENTO TATO PALADAR OLFATO AUDIÇÃO VISÃO 

Bambu X   X X 

Areia X   X X 

Pedras de jardim X   X X 

Grama X   X X 

Serragem X  X X X 

Caixa de ovo X   X X 

Pedra/areia de aquário X   X X 

Assento de pneu X    X 

Fonte: Elaborado pela autora, 2022. 

4.3 Obras análogas  

4.3.1 Hospital Materno Infantil Tia Dedé 

 O Hospital Materno Infantil Tia Dedé foi inaugurado em 2005, na cidade de Porto 

Nacional, no Tocantins. Em 2016, o hospital ganhou o jardim terapêutico em sua estrutura 

física, entre outras medidas que objetivavam humanizar a unidade. De acordo com a diretora 

geral do local, Edith Aires, esses espaços foram implementados por fazer “a diferença para 
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nossos usuários, pois são ambientes que trazem sensação de bem-estar e isso conta muito no 

processo de recuperação de cada paciente”19. 

Figura 1 – Planta esquemática do jardim terapêutico do Hospital Tia Dedé 

 

Fonte: SCOUTS FOR SDGS, 2016. 

 O jardim foi feito em duas partes, ao lado direito e esquerdo da passarela que liga as 

edificações e foi construído por crianças dos Escoteiros do Ar. Utilizando flores, árvores e 

assentos de pneu, criou-se um ambiente de bem-estar, interação e convivência. 

Figura 2 – Demonstração do uso do jardim terapêutico do Hospital Tia Dedé 

 

Fonte: Governo do Estado de Tocantins, 2017. 

                                                           
19 PACIENTES DO TIA DEDÉ GANHARAM AMBIENTE E ATENDIMENTO MAIS HUMANIZADO EM 

2016. Conexão Tocantins, 2017. Disponível em: https://www.to.gov.br/noticias/pacientes-do-hospital-tia-dede-

ganharam-ambiente-e-atendimento-mais-humanizado-em-2016/6mkeke7jd77r. Acesso em 22 de fev. de 2021. 
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4.3.2 Escola João Paulo I 

 A escola particular João Paulo I, localizada em Feira de Santana-BA, inaugurou em 

2012 o seu jardim sensorial, com o objetivo de “possibilitar a percepção e valorização do mundo 

vegetal através do cheiro, do gosto e do toque”20. Contou com a participação de alunos da 

Fundação Jonatas Teles de Carvalho, que atende crianças e adultos com diferença visual e 

puderam experimentar e vivenciar diferentes sensações. 

Apesar do jardim estar localizado nas dependências físicas da escola, o acesso é 

permitido para toda a sociedade, mediante agendamento. Um exemplo não apenas de que é 

possível e de que existem jardins nas escolas, mas também de como envolver e incluir a 

comunidade local no ambiente educacional, cumprindo sua função social.  

Figura 3 – Percurso sensorial da Escola João Paulo I 

 

Fonte: Escola João Paulo I, 2012. 

4.4 Considerações 

Os jardins terapêuticos são normalmente utilizados em ambiente hospitalar para 

promover bem-estar aos usuários, e apesar de timidamente serem utilizados em outros 

ambientes, precisam ser ainda mais difundidos. Não apenas os enfermos, mas também idosos e 

crianças carecem de espaços que fomentem diferentes sensações para além das atividades 

cotidianas. Os jardins poderiam ser replicados em asilos, escolas particulares e públicas, praças, 

                                                           
20 JARDIM SENSORIAL. Escola João Paulo I, 2012. Disponível em: https://escolajoaopaulo.com.br/jardim-

sensorial/. Acesso em: 22 de fev. de 2021. 
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parques e em todos os espaços em que forem pertinentes e ainda não são usufruídos. Como dito 

anteriormente, estes espaços não possuem o poder da cura, mas podem auxiliar no 

desenvolvimento, no bem-estar e nas funções psicológicas de atenção, memória (inclusive a 

afetiva) e linguagem. Aliado ao conceito de estímulo sensorial, é possível potencializar a 

experiência, escolhendo componentes que fomentem diferentes sensações simultaneamente. 
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5 O ATRAVESSAMENTO DA PANDEMIA NA PESQUISA E AS MODIFICAÇÕES 

GERADAS 

 

 Neste capítulo será apresentado como se imaginava a interação com a APAE e seus 

alunos no cenário pré- pandêmico, e como este atravessamento modificou a parte prática da 

pesquisa. 

5.1 A minha caminhabilidade urbana 

Como dito anteriormente, a APAE possui uma localização privilegiada, visto que a 

avenida Leite de Castro é uma das principais da cidade e bastante movimentada. Apesar disso, 

por vezes a Associação passa despercebida, inclusive por mim, a exemplo da experiência que 

relatarei. Eu sou católica, devota de Nossa Senhora Aparecida, e em 2016 fiquei inquieta de 

como uma cidade com tantas igrejas não possuía uma em honra à Padroeira do Brasil. Foi então 

que pesquisando, descobri que havia uma em tal avenida e ao chegar no local, percebi que a 

igreja ficava nas dependências da APAE, um vasto terreno que não fazia jus à entrada estreita. 

A partir de então, mesmo de moto, passei a reparar na placa azul com letreiro branco que 

indicava que ali havia a Associação, e me questionei quantos passavam no dia-a-dia nesta 

importante avenida e assim como eu, não a notavam. Não apenas a APAE, mas diversas vezes 

percebi que por vivenciar São João del-Rei pilotando a moto, deixava de enxergar muitas 

edificações e espaços, ao mesmo tempo que pelo veículo, conseguia explorar destinos de difícil 

acesso na cidade. Esse “vício” rotineiro de reduzir espaços urbanos a meros trajetos quando 

poderiam ser usufruídos como permanência, me faz concordar ainda mais com Milton Santos 

(1994), de que é necessário sermos como o “homem lento”. 

No artigo intitulado “Caminhar urbano e vivências imprevistas”, o professor Carlos 

Fortuna apresenta diferentes conceitos que dizem respeito a uma maneira diferente de se viver 

a cidade, ou seja, de a explorar de forma lenta e atenta, pelo caminhar: (i) a caminhabilidade 

urbana, ato de caminhar pela cidade para realmente conhecer os espaços; (ii) a serendipidade 

caminhante, que requer que o sujeito habite a cidade, caminhando atento ao olhar e ao sentir; 

(iii) a “com-vivência” urbana, que seria a descoberta de espaços, ações imprevistas, estar atento. 

A importância de todos esses atos é a experiência, que significa percorrer e atravessar 

uma região; nos faz atentar pelas errâncias urbanas, que vieram para denunciar o urbanismo 

(padronização, modernização das cidades), visto que muitas vezes as cidades são projetadas por 
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pessoas que não a vivem de fato, ficam fechadas em seus escritórios ou “presas” em seus 

trajetos. 

 Devido à experiência relatada acima, objetivava-se estimular uma maior aproximação 

da população usuária dos espaços ao redor da APAE, incentivando-a a ser como o “homem 

lento”, isso é: disposta a desenvolver relações humanas com a vizinhança, por meio dos três 

conceitos relatados. Este estreitamento de relação se daria por entrevistas a serem realizadas 

previamente com os frequentadores do entorno; posteriormente por oficinas abertas aos alunos 

da APAE e ao restante da população, que seriam oferecidas na edificação de educação, onde 

ocorreria a confecção do jardim terapêutico; também pelo uso de materiais desse jardim ao 

longo do trajeto da edificação até a avenida, e, se possível, no ponto de ônibus em frente à 

Associação e nos canteiros da avenida que fossem próximos (ficam juntos à pista de 

caminhada). 

Não apenas se buscaria um estreitamento de relação entre a sociedade e os alunos da 

APAE, como também um estreitamento da minha relação com eles. Isso porque, para que a 

pesquisa se desse de forma mais assertiva e aproximada, deveria ter como característica uma 

investigação de cunho antropológico, de grande imersão na realidade dos protagonistas do 

estudo. A princípio, a proposta era antes de todas as atividades e aproximações acontecerem, 

eu frequentar diariamente as aulas dos alunos que participariam da pesquisa, ao longo do 

primeiro semestre de 2020, entre os meses de março e junho. Entendendo suas dores, suas 

potencialidades, vislumbrando seus desenvolvimentos e junto aos professores traçando 

estratégias para uma melhor confecção e uso do jardim. A partir de então o jardim seria 

confeccionado e utilizado ao longo do segundo semestre até o encerramento do ano letivo.  

  Entretanto, com o surgimento da pandemia do COVID-19 todos esses planos foram 

atravessados visto o fechamento das escolas. E se abriu a possibilidade de traçar reflexões 

acerca de como a sociedade tem encarado a atual realidade que enfrentamos e como esses 

acontecimentos escancaram realidades desiguais.  

5.2 O atravessamento da pandemia 

De acordo com Boaventura de Sousa Santos (2020), desde que o neoliberalismo foi se 

impondo a partir da década de 1980, o mundo tem vivido em um contínuo estado de crise. Essa 

crise é evidenciada em situações extremas, como a crise econômica de 2008, surtos de doenças 

como a H1N1 em 2009, e a partir do final de 2019, o novo coronavírus. O autor afirma que 
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esses então quarenta anos de crise também se caracterizam como quarentena, nos âmbitos 

político, cultural e ideológico, e que o que se vivencia atualmente, é uma quarentena dentro de 

outra. Ainda segundo Boaventura, os grupos mais vulneráveis da pandemia já eram os mais 

vulneráveis antes dela, pois não possuíam liberdade de ir e vir e de ocupar alguns espaços das 

cidades. Com efeito, a fragilidade humana ficou ainda mais exposta nesse período, 

evidenciando a vasta desigualdade social do país, com diversos autônomos e ambulantes 

dependendo do Auxílio Emergencial (recurso de R$600 dado por alguns meses pelo Governo 

Federal, através da Caixa Econômica), enquanto apenas uma parcela conseguiu e ainda 

consegue trabalhar em casa, no conhecido home office. Também as discussões acerca da cidade, 

seus problemas e potencialidades, se tornaram mais constantes e necessárias. 

Considerando tudo o que depositamos na cidade devido ao nosso estilo de vida 

consumista e capitalista, a cidade se tornou um espaço lixo. E não apenas ela é contaminada, 

como nós também podemos ser. A frase “O espaço-lixo pode ser aerotransportado, pode levar 

a malária ao Sussex; 300 mosquitos anófeles chegam todos os dias ao GDG [Aeroporto Charles 

de Gaulle, Paris] e ao GTW [Aeroporto de Gatwick, Londres]” (KOOLHAAS, 2010, p. 59 e 

60), se relaciona diretamente com o que estamos vivendo agora com a pandemia do Covid-19: 

a velocidade com que o vírus se propagou e o quanto ainda está se propagando, depois de mais 

de dois anos. 

Os anos de pandemia nos provocaram a não encarar a sustentabilidade apenas em seu 

viés ambiental, que é o qual muitos relacionam o termo, mas estender esse olhar para a 

sustentabilidade também nos âmbitos urbano, social e cultural. Nos deparamos a partir de 2020 

com o escancarar do adoecimento das nossas cidades, dos nossos sistemas (seja de saúde, 

educação ou político); com a desigualdade social e também com o aproveitamento dessas 

paralisações para atacar nossa cultura e as minorias. 

Refletir sobre a cidade tem se tornado ainda mais importante e, pensar em novas 

alternativas de se viver também, pois não adianta apenas superar essa pandemia se não 

estivermos dispostos a reconhecer que a cidade é uma rede, composta por diversos aspectos 

interligados que necessitam da devida atenção e investimento para funcionar em harmonia. 

Senão essa pode não ser a única quarentena que viveremos. 

Por mais que se tenham tomado medidas para diminuir o alastramento da doença, as 

ações no país se deram de forma desordenada, visto o posicionamento contrário do Presidente 

da República, que diversas vezes minimizou a doença, dificultou a chegada das vacinas e não 
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seguiu as medidas sugeridas pela OMS, como a criação de lockdowns e uso de máscaras.21 O 

Brasil em alguns momentos teve o pior cenário de COVID-19 no mundo e iniciou a vacinação 

em ritmos lentos, além de ter recusado diversas propostas de grandes empresas fabricantes de 

vacinas.22  

Todo esse cenário acarretou em diversas mudanças de rotina. Como apresentado no 

artigo Mudança de hábitos e rotinas decorrentes da pandemia da COVID-19 (PEREIRA; et al, 

2020), realizado em setembro de 2020 e que contou com a participação de 336 entrevistados, 

em 19 estados do país, apenas 7 declararam não ter tido mudanças na rotina. Todo o restante 

apresentou mudanças, principalmente no lazer, exercícios físicos, trabalho e relacionamentos, 

atividades essas normalmente executadas fora do espaço da habitação e que por conta do 

distanciamento, passaram a ser realizadas de maneiras distintas. Apesar de muitas vivências 

terem sido negativas, existiram alguns pontos positivos, mesmo que poucos. De acordo com o 

podcast Café da manhã, realizado pela parceria entre a Folha de São Paulo e a plataforma 

Spotify, em pesquisa realizada pela repórter Fernanda Mena para o programa do dia 08 de março 

de 2021, intitulado “O peso da pandemia para mulheres que são mães”, um desses pontos foi 

revelado por pessoas que têm vivenciado a pandemia com os filhos, que é a aproximação e 

estreitamento de laços que esse momento tem gerado. Mena entrevistou uma psicóloga que 

relatou que “muitos pais passaram a conhecer os filhos de fato agora durante a pandemia [...] 

que quando ela conversava com esses pais, eles traziam relatos da escola ou de outros 

cuidadores e que agora esses relatos vêm dos pais em primeira pessoa”. 

Portanto, devido ao cenário pandêmico, o plano inicial do projeto de pesquisa ficou 

apenas no imaginário. Por sua vez, foi adaptado para ocorrer na casa de alguns alunos da APAE 

e não mais no espaço físico da Associação. Dessa maneira, as possibilidades de vivências 

prazerosas entre pais e filhos, que visam bem-estar e desenvolvimento de forma lúdica, seriam 

reforçadas. Com o ensino à distância acarretado pela pandemia, diversas atividades passaram a 

ser desempenhadas de forma virtual, então a pesquisa possibilitaria também a oportunidade de 

descansar o corpo das horas em frente à tela do computador. A nova prioridade, dessa vez, 

                                                           
21 OLIVA, Gabriela. 251 mil mortes por covid: relembre as falas de Bolsonaro sobre a pandemia, 2021. 

Disponível em: https://www.poder360.com.br/governo/251-mil-mortes-por-covid-relembre-as-falas-de-

bolsonaro-sobre-a-pandemia/. Acesso em 17 de março de 2022. 
22 BOLSONARO RECUSOU VACINA DA PFIZER EM 2020 POR METADE DO PREÇO. Estado de Minas, 

2021. Disponível em: 

https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2021/06/07/interna_politica,1274072/bolsonaro-recusou-vacina-da-

pfizer-em-2020-por-metade-do-preco.shtml. Acesso em 17 de março de 2022. 

https://www.poder360.com.br/governo/251-mil-mortes-por-covid-relembre-as-falas-de-bolsonaro-sobre-a-pandemia/
https://www.poder360.com.br/governo/251-mil-mortes-por-covid-relembre-as-falas-de-bolsonaro-sobre-a-pandemia/
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2021/06/07/interna_politica,1274072/bolsonaro-recusou-vacina-da-pfizer-em-2020-por-metade-do-preco.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2021/06/07/interna_politica,1274072/bolsonaro-recusou-vacina-da-pfizer-em-2020-por-metade-do-preco.shtml
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passou a ser a nossa nova urbanidade, que é o lar de cada um, onde diversas atividades são 

agora desempenhadas. 

5.3 Considerações 

 A APAE estar localizada em um local central não é sinônimo de ela estar incluída 

socialmente. A exemplo da minha vivência, a correria do dia-a-dia muitas vezes nos impede de 

verdadeiramente atentar ao nosso entorno. Às vezes é preciso que estímulos externos nos guiem 

para direcionar o olhar a outras direções. Inicialmente esta era a intenção em envolver a 

população que frequenta a região, entretanto, devido ao atravessamento da pandemia entendeu-

se a necessidade em adaptar a prática da pesquisa para as casas.  
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6 METODOLOGIA 

 Neste capítulo serão apresentadas de forma comparativa as modificações acarretadas no 

cronograma original da pesquisa antes da pandemia, versus o cronograma executado após a 

modificação da metodologia utilizada. Também serão apresentadas as metodologias Applied 

Behavior Analysis (ABA) e TiNi, bem como os métodos de pesquisa utilizados. 

6.1 As modificações dos cronogramas e da metodologia causados pelo atravessamento da 

pandemia 

Devido ao atravessamento da pandemia, a metodologia inicial traçada para a pesquisa 

sofreu modificações, bem como os prazos. Ao longo deste subcapítulo, serão apresentadas, por 

ano, tabelas comparativas do cronograma estabelecido pré-pandemia, como ele foi de fato 

realizado e marcos do período que impactaram no processo:  

Tabela 2 – Cronograma de 2020 - expectativa vs. realidade e marcos pandêmicos 

  Março Mar. a jul. Ago./set Ago. a nov. Dezembro 

Antes do 

cenário 

pandêmico 

Início da imersão na 

APAE 

Imersão na 

APAE e estudo 

da temática 

Confecção dos 

jardins 
Período de uso 

Encerramento do 

uso 

No 

decorrer 

da 

pandemia 

Paralisação das aulas 

presenciais e meu 

retorno a Lavras 

Estudo da 

temática 

Retomada das 

atividades 

acadêmicas de 

maneira 

virtual/remota 

Reestruturação da pesquisa 

Marcos do 

período 

Início do 

distanciamento social 

e pandemia no BR 

Casos BR: 5.812 

mortes BR: 202 

Pesquisadores e cientistas do mundo todo focaram 

em desenvolver vacinas contra o novo coronavírus. 

Até novembro, os números acumulados do Brasil 

eram: 

Casos: 5.863.093 | Mortos: 165.798 

Início da 

vacinação no 

mundo (Reino 

Unido) 

Fonte: Elaborado pela autora, 2022. 

 Em 2020, antes da pandemia iniciar no Brasil, objetivava-se a realização da 

pesquisa de campo ao longo de todo o ano. Iniciando em março, o primeiro semestre seria 

reservado para uma vivência antropológica, ou seja, de grande imersão na realidade da APAE, 

com o acompanhamento das aulas. Já o segundo semestre seria todo reservado para confecção 

e uso dos jardins. 

Com a chegada do novo coronavírus no país, manteve-se o estudo da temática para 

compor a parte teórica deste estudo. Entretanto, quando se percebeu que o distanciamento social 

adotado duraria mais do que o previsto, e não haveria o contato com os alunos nas dependências 

físicas da APAE, iniciou-se o processo de pensar em alternativas para que a parte prática da 
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pesquisa ainda pudesse ser realizada mesmo com as limitações impostas pelo momento vivido. 

Uma delas era modificar o local onde o jardim terapêutico seria realizado, levando-o para o 

espaço que se tornou o ambiente de estudo, lazer, descanso, alimentação, exercício físico e 

demais atividades para as pessoas nesse período: suas casas. Como logo no início a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) havia estendido o 

prazo para conclusão dos cursos da pós-graduação em seis meses23, sabia-se que o cronograma 

poderia ser flexibilizado sem complicações. 

Enquanto todas as questões da pesquisa eram reestruturadas, foi possível acompanhar 

ao longo do ano a COVID-19 se alastrando no país, causando inúmeras vítimas fatais e 

sobrecarregando o sistema de saúde. 

 Já em 2021, sabia-se que seria impossível realizar a prática nas casas de todos os alunos 

da APAE, devido ao financiamento limitado (próprio), ao risco de encontrar muitas famílias, e 

à duração da pesquisa (não seria possível construir tantos espaços em tempo hábil). Portanto, 

era preciso estabelecer alguns critérios para a escolha dessas casas e também era preciso limitá-

las. Junto à diretora da instituição, traçou-se que: 

1. Deveria de fato ser um aluno, isso é, uma pessoa inserida no pilar educação da APAE, 

e não apenas dos outros pilares, visto que o intuito da pesquisa era a análise em âmbito 

escolar; 

2. O aluno deveria morar em casa, possuindo uma área externa que permitisse a confecção 

do jardim; 

3. O aluno deveria ter uma idade superior a três anos, para que conseguisse participar de 

maneira mais efetiva; 

4. Seria importante que os familiares que moram com esse aluno fossem engajados e 

participativos, pois eles seriam responsáveis por ceder as entrevistas, auxiliar na 

montagem e manter a criança utilizando o jardim por um período de três meses, tempo 

estabelecido para a duração do uso, visto os prazos da pesquisa. 

Em nenhum momento o tipo de diferença intelectual foi um critério de inclusão ou exclusão 

dos participantes da pesquisa. Estabeleceu-se que para fins de pesquisa e comparação, seria 

interessante ter mais de uma casa participante, de preferência um número ímpar delas. Portanto, 

                                                           
23 CAPES ALTERA PARA SEIS MESES PRAZO DE PRORROGAÇÃO DE BOLSAS. Ministério da 

Educação, 2020. Disponível em: https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2020/08/capes-altera-

para-seis-meses-prazo-de-prorrogacao-de-bolsas. Acesso em 16 de março de 2022. 

https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2020/08/capes-altera-para-seis-meses-prazo-de-prorrogacao-de-bolsas
https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2020/08/capes-altera-para-seis-meses-prazo-de-prorrogacao-de-bolsas
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foram escolhidas três casas, sendo uma delas composta por um casal de irmãos que estudam na 

APAE, totalizando quatro participantes. 

O cronograma foi então executado de maneira parecida com o planejado antes da 

pandemia, todavia, o contato com os alunos e professores não existiu, sendo substituído por três 

encontros com as famílias: o primeiro para a realização da entrevista, o segundo para a 

confecção dos jardins e o terceiro para encerramento do uso. Graças ao início da vacinação no 

país esses encontros foram possíveis de serem realizados com segurança e mesmo assim foram 

utilizados máscaras e álcool em gel. 

 A tabela a seguir demonstra a expectativa vs. a realidade do cronograma, bem como 

marcos pandêmicos:  

Tabela 3 – Cronograma de 2021 - expectativa vs. realidade e marcos pandêmicos 

  Janeiro Jan. a Jul. Julho Agosto Set. a nov. Novembro 

Antes do 

cenário 

pandêmico 

Compilação 

das 

informações 

e escrita da 

dissertação 

Escrita da 

dissertação 

Defesa da 

dissertação 
   

No 

decorrer 

da 

pandemia 

Escrita para 

qualificação 

Abril: 

qualificação 

Entrevistas 

presenciais 

com as 

famílias 

Confecção 

dos jardins 

- 

presencial 

Período de uso 

Encerramento 

do uso - 

presencial 

Marcos do 

período Início da 

vacinação 

no Brasil 

Até o final do 1º semestre, 

18% da pop. estava com a 

imunização completa e 

46% com 1 dose 

Eu me 

vacinei (1ª 

dose - 

Pfizer) 

Até o fim de nov. 

80% da pop. estava 

com a imunização 

completa e 90% 

com 1 dose 

Eu me vacinei 

(2ª dose - Pfizer) 

Início da dose 

de reforço no 

Brasil 

Fonte: Elaborado pela autora, 2022. 

Ao longo do ano de 2021, a diretoria da APAE se mostrou interessada na realização dos 

jardins terapêuticos em 2022, quando previa-se a retomada das aulas presenciais. Portanto, 

estabeleceu-se desde então que a confecção dos jardins terapêuticos nas casas dos alunos 

serviria como projeto-base para uma devolutiva nas dependências físicas da associação. 

Mais uma vez as atividades do cronograma executado coincidiram em relação aos meses 

com o cronograma programado inicialmente, porém, um ano depois. Devido ao longo processo 

de maturação da pesquisa, optou-se por realizar a defesa da dissertação no meio do semestre 

letivo e não apenas no final, como de costume.  
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Tabela 4 – Cronograma de 2022 - expectativa vs. realidade e marcos pandêmicos 

  Janeiro Fevereiro Março Abril 

Antes do 

cenário 

pandêmico 

    

No decorrer 

da pandemia Compilação das informações 

e escrita da dissertação 

Escrita da 

dissertação e 

início da 

devolutiva  

Escrita da 

dissertação 

Mês pré-definido para 

defesa da dissertação 

Marcos do 

período 

Com a reabertura dos locais de lazer os casos 

têm aumentado, porém, devido à vacinação, a 

maioria não tem sido gravemente hospitalizada 

Eu me vacinei 

(dose de reforço – 

Janssen) 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2022. 

6.2 Aplicação da Metodologia ABA 

A metodologia ABA significa Applied Behavior Analysis ou Análise de Comportamento 

Aplicada, e é específica para a compreensão de pessoas com transtorno do espectro autista. É 

uma metodologia bastante ampla, mas que em suma, compreende em análise prévia, seguida de 

intervenção, seguida de outra análise para comparar os resultados obtidos com a primeira. 

(LEAR, 2004). 

Nesta pesquisa ela foi simplificada utilizando a sua premissa, e se materializando pela 

sequência entrevista – uso do jardim terapêutico – entrevista. Tal simplificação foi feita 

primeiramente porque a princípio não se sabia quais crianças participariam da confecção dos 

jardins, então era preciso utilizar a metodologia de maneira mais ampla, para abarcar também 

os alunos que não possuem o transtorno do espectro autista. Segundo, pois como arquiteta 

urbanista, o uso de tais ferramentas vai além da minha formação, então me ative nos princípios 

da ABA para ter um guia confiável que pudesse ser utilizado, sabendo que as análises feitas 

podem ser ainda mais complexas. 

 

6.3 Aplicação da Metodologia TiNi 

 A TiNi é um espaço, nomeado pelo seu criador como “terra das crianças”, que possui o 

objetivo de aproximar crianças e adolescentes da natureza, por meio do cultivo e cuidado de 

plantas. A ideia foi desenvolvida pelo peruano Joaquín Leguía que gostaria de resgatar na nova 

geração o amor e contato com a vegetação, como ele teve em sua infância. Para além do plantio, 

a intenção é que as crianças e adolescentes tenham a consciência de sempre fazer o bem a eles 
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mesmos, à sua família/comunidade e à natureza, desenvolvendo “empatia por todas as formas 

de vida” e “transformando os jovens em agentes de mudança para o mundo sustentável”.24 

 O projeto foi lançado no Brasil em 27 de fevereiro de 2021, por meio do programa 

Criança e Natureza, do Instituto Alana, em parceria à supermodelo e ativista Gisele Bündchen.  

A organização tem como missão “honrar a criança”25 e objetiva criar condições favoráveis para 

a infância, principalmente para aquelas que vivem em zona urbana e muitas vezes possuem um 

contato limitado com a natureza.26 

No livro Guia para os pequenos criadores de TiNis, de Joaquín Leguía e Mônica 

Passarinho Mesquita, é ensinado o passo-a-passo para a criação desses espaços. Tudo pode ser 

pensado, desde a escolha do local, entendimento do solo, preparação de adubos, escolha das 

plantas, reutilização/reciclagem de materiais, economia de água e oportunidades para que as 

crianças possam se expressar e brincar por meio da arte e da criatividade. 

 Baseado então na proposta trazida pelas TiNis, se escolheu essa metodologia para 

confecção dos jardins terapêuticos, trazendo o protagonismo da execução para as crianças e 

incentivando ainda mais o contato delas com a natureza e a vivência junto ao ambiente natural. 

Isso se deve principalmente ao fato de que os estímulos, principalmente durante a pandemia, 

têm ocorrido majoritariamente de forma online, em frente à tela do computador/celular. 

6.4 Métodos de pesquisa 

 Baseado na bibliografia Fundamentos da metodologia científica, de Marina de Andrade 

Marconi e Eva Maria Lakatos, serão apresentados a seguir os tipos de métodos científicos e 

técnicas de pesquisa utilizados. 

Os métodos de abordagem utilizados com as famílias foram o método hipotético 

dedutivo e a ação recíproca, que é parte do método dialético. De acordo com o primeiro, a 

pesquisa deve passar pelas etapas de expectativas/conhecimento prévio, problematização, 

hipótese e experimentação (LAKATOS; MARCONI, 2003). Meu conhecimento acerca da 

APAE já existia desde 2016, entretanto, se aprofundou com a elaboração do TFG e idas em 

eventos/fóruns em 2018. Desde essa época foram traçadas problematizações e hipóteses acerca 

da potencialidade em se utilizar o estímulo sensorial para promoção do bem-estar e 

                                                           
24 O COMEÇO. TiNis, 2021. Disponível em: https://tinis.com.br/o-comeco/. Acesso em: 03 de jan. de 2022. 
25 SOBRE NÓS. Alana, 2021. Disponível em: https://alana.org.br/#programas. Acesso em 03 de jan. de 2022. 
26 CRIANÇA E NATUREZA. Alana, 2021. Disponível em: https://alana.org.br/project/crianca-e-natureza/. 

Acesso em 03 de jan. de 2022. 

https://tinis.com.br/o-comeco/
https://alana.org.br/#programas
https://alana.org.br/project/crianca-e-natureza/
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desenvolvimento dos alunos. A experimentação para refutar tais questionamentos se 

materializou na confecção dos jardins terapêuticos, que inicialmente foram previstos para 

acontecer na associação, mas acabaram acontecendo nas casas das crianças.  

De acordo com a ação recíproca, “as coisas não existem isoladas, destacadas uma das 

outras e independentes, mas como um todo unido, coerente” (LAKATOS; MARCONI, 2003, 

p. 101). As pessoas da APAE não existem isoladas do restante da população e vice-versa, então 

é imprescindível que haja diálogo, inclusão e interação entre ambos. Outro ponto que este 

método destaca é entender que as coisas não estão acabadas, mas em processos. Esse fator se 

contempla na pesquisa considerando que de fato o que foi iniciado nas casas dos alunos servirá 

de base para uma futura construção de jardim terapêutico no espaço físico da APAE. Como dito 

no texto, “o fim de um processo é sempre o começo de outro” (LAKATOS; MARCONI, 2003, 

p. 101). 

Em relação ao método de procedimento, os que melhor se aplicam são o método 

histórico e o método de estudo de caso. Foi preciso entender historicamente a relação entre 

sociedade e pessoas com diferença funcional, políticas públicas, legislações e etc. para entender 

o cenário atual. Já o método de estudo de caso, considera que uma pesquisa aprofundada com 

poucas pessoas, representa casos semelhantes (LAKATOS; MARCONI, 2003). Como a 

pesquisa a priori sofreu uma diminuição na quantidade de participantes, esse método a 

contempla. 

Para a construção da documentação indireta, foi utilizada a pesquisa documental 

(fontes) e a pesquisa bibliográfica, por meio da leitura de livros, teses, pesquisas, monografias, 

legislações e sites (LAKATOS; MARCONI, 2003). 

A construção da documentação direta se deu pela pesquisa de campo, utilizando o 

método exploratório devido ao teor prático e investigativo do projeto. Entre as subdivisões, esta 

pesquisa se encaixa nos estudos de manipulação experimental, visto que o objetivo é explicado 

como "demonstrar a viabilidade de determinada técnica ou programa como solução, potencial 

e viável, para determinados programas práticos." (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 189), o 

que será feito por meio do jardim terapêutico. 

A entrevista foi realizada de forma semiestruturada e previamente aprovada pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa em junho de 2021 (CAAE: 46497121.8.0000.5151). Algumas perguntas-

base foram planejadas de maneira estruturada para facilitar a mensuração e para serem 

comparativas entre os alunos e suas famílias.  Porém, na prática se percebeu que o ideal seria 

mensurar as questões apenas de maneira qualitativa, visto que o questionário não foi entregue 
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nas mãos dos participantes para respostas curtas e objetivas. As entrevistas foram realizadas 

seguindo o roteiro, porém, se assemelhando a uma conversa, permitindo então que as respostas 

fossem dadas de forma mais completa e liberta. Até mesmo para sondar razões e motivos de 

tais respostas, dar esclarecimentos e estabelecer um vínculo maior com os entrevistados e não 

ser um método engessado, já que a entrevista foi o único meio de conhecer as famílias antes da 

confecção do jardim. 

Após a entrevista realizada depois do uso do jardim terapêutico, os dados foram 

analisados de forma comparativa com a primeira entrevista, mensurados de maneira qualitativa, 

de acordo com as respostas obtidas. O objetivo foi avaliar se de fato o jardim terapêutico serviu 

como ferramenta de estímulo sensorial e bem-estar para as crianças. 

6.5 Considerações 

 O atravessamento da pandemia causou mudanças na metodologia e no cronograma 

proposto para esta pesquisa, alterando o local da confecção dos jardins. O embasamento teórico 

desta dissertação foi construído a princípio por meio de documentação indireta, utilizando-se 

de outros estudos, livros e dados demográficos, até iniciar a parte prática da pesquisa, quando 

o contato com as famílias e as vivências relacionadas à APAE foram acrescentadas. A pesquisa 

de campo foi realizada então utilizando as metodologias ABA e TiNi. A primeira para a 

realização das entrevistas, que foram feitas de maneira semiestruturada, e após intervenção, 

utilizadas novamente para o entendimento do impacto causado nas famílias. Por sua vez, a 

confecção dos jardins foi realizada seguindo a segunda metodologia.  
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7 CONFECÇÃO DOS ESPAÇOS   

 Neste capítulo serão apresentadas as etapas em que houve contato com as famílias. São 

eles: o primeiro encontro para entrevista, a montagem dos jardins e o monitoramento durante 

os três meses de uso.  

7.1 Primeiro encontro com as famílias 

Seguindo as metodologias apresentadas, o primeiro passo para a confecção dos espaços 

foi a ida às casas para a realização das entrevistas, escolha dos espaços a receberem a 

intervenção e a medição. O momento também foi aproveitado para a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), bem como a assinatura do Termo de Solicitação 

de Uso de Imagem para Pesquisa, previamente aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa. 

Essa etapa foi realizada no dia 30 de julho de 2021. Para que essa primeira aproximação se 

desse de maneira mais natural, a entrevista, que continha 24 perguntas, foi conduzida em forma 

de bate papo, sendo gravada com autorização prévia da família e apenas depois transcrita, para 

que fluísse de maneira mais leve e deixasse os entrevistados mais confortáveis. 

As famílias serão apresentadas aqui com nomes fictícios, para preservação de suas 

identidades, e em forma de texto corrido serão relatadas informações sobre eles, de acordo com 

o que foi obtido durante as entrevistas, seguido das impressões e observações que tive. As 

entrevistas na íntegra estão disponíveis no final da dissertação, sendo respectivamente, os 

APÊNDICES 2, 3 e 4. 

7.1.1 Entrevista Família 1: os irmãos Enrique e Sandra 

 Os irmãos Enrique e Sandra possuem, respectivamente, 6 e 5 anos de idade e ambos 

possuem transtorno do espectro autista em graus mais leves. Moram na cidade de São João del-

Rei, no bairro periférico do Senhor dos Montes cuja topografia é de morros, diferente dos 

bairros centrais. É composto apenas por casas de até dois pavimentos, com poucos comércios 

de pequeno porte e possuindo duas praças no trajeto até a casa das crianças. A primeira 

entrevista foi realizada com um dos tios que mora com eles, visto que a avó foi chamada de 

última hora no trabalho e não pôde esperar. As crianças também não estavam presentes.  

 Elas estudam na APAE há aproximadamente 3 anos, e além da avó paterna e do tio que 

concedeu a entrevista, moram com um outro tio; essa conformação precede a pandemia. Aos 

finais de semana eles visitam a mãe e ficam com ela. No andar de cima do mesmo terreno 

moram outros familiares das crianças, tios e primas com idade superior a deles.  
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 São crianças que gostam de brincar, seja correndo, seja rabiscando com o giz, e que 

apesar de não terem vergonha de interagir com outras crianças, não brincam com os vizinhos, 

apenas com os primos que vão até sua casa. Utilizam a área externa com finalidade de explorar 

a área verde da casa, onde reparam nas cores e formas, e estão perto todos os dias, visto que 

vão junto com a avó para regar os vasos de suculentas, e brincar com água e com terra. Se 

alimentam bem de frutas e verduras, e quando veem a avó chegando com sacolas de mercado, 

já pedem o “papá”. Sandra é mais faladeira, gosta de cantar e dançar, já Enrique é mais calado 

e focado em mexer no celular, para assistir desenho. 

 Durante a pandemia, Sandra ficou mais agitada e nem um pouco paciente. Agora pede 

para ir na mãe direto, porque é o único lugar que pode sair. Antes da pandemia ela não ia tanto. 

Já Enrique é muito tranquilo e ficou mais paciente, visto que manteve uma rotina de 

brincadeiras e ele é bastante criativo. É só entregar um celular em sua mão, que ele fica em 

qualquer lugar que estiver; mas o celular descarregando ou os primos chegando, ele fica 

brincando e correndo o dia todo e esquece o aparelho. Após começarem a ir para a mãe 

passaram a ficar mais alegres e tranquilos, por ter rotina e uma “fuga”. 

 A primeira impressão que tive da família 1 foi bastante limitada, visto que não conheci 

nem a adulta responsável por conduzir as crianças na confecção e uso dos jardins e nem as 

próprias crianças. Apesar disso, pude vislumbrar que a família possui origem simples, e como 

em muitos bairros periféricos, mantém-se o costume de brincar ao ar livre, interagir com os que 

passam na rua e ter contato com a natureza. Em diversos momentos da entrevista, o tio frisou o 

fato de eles viverem a infância como nós vivíamos. Passam boa parte do tempo em frente à 

televisão e mexendo no celular, para além das atividades escolares. 

7.1.2 Entrevista Família 2: Leonardo 

Leonardo tem 5 anos de idade e possui síndrome de down. Ele mora na zona rural da 

cidade de Coronel Xavier Chaves, conhecida também como Coroas, distante cerca de 18 km de 

São João del-Rei. Sua casa fica distante a 5 minutos de carro da zona urbana de Coroas e apesar 

de pertencer à zona rural, possui acessos básicos de infraestrutura, como energia elétrica, 

internet e saneamento básico. Mora com os pais e três irmãs mais velhas, desde antes da 

pandemia.  

Quem concedeu a entrevista foi sua mãe, que relatou que a criança estuda na APAE há 

2 anos. Mas desde os 2 meses ele já começou a fazer um acompanhamento e com 8 meses foi 
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para o Programa de Intervenção Precoce Avançado (PIPA), que também pertence à APAE. 

Começou com fonoaudióloga e pediatra. 

É uma criança que no geral gosta de conversar do jeito dele, mesmo ainda não sabendo 

muitas palavras. Brinca em casa com os irmãos e avós, não tendo muitos parentes de fora que 

vão brincar com ele. Gosta de vegetação e brincar com a terra, e que com sua pazinha e seu 

baldinho explora as áreas verdes todos os dias, uma vasta área com vasos, hortas e gramado. Se 

alimenta bem de frutas e verduras e quando percebe que o almoço está pronto, pega o próprio 

prato e talher e pede pelo “papá”. Gosta de ver desenho na televisão e escutar e dançar as 

músicas da Galinha Pintadinha. 

Durante a pandemia, Leonardo ficou mais agitado e pouco paciente. Isso porque ele já 

possuía sua rotina que continha diversas atividades como idas na APAE, na fonoaudióloga e na 

terapia, então sentiu muita falta dessas coisas. No começo principalmente, foi quando ele sentiu 

mais falta, chegava até a pegar sua mochila, dar tchau e ir em direção ao portão, achando que o 

ônibus que estava passando era o que o levaria até a APAE. Até hoje ele sente falta, não está 

100% adaptado, ainda sente vontade de sair. Apesar da saudade de estar na escola, fica alegre 

quando vê os coleguinhas, mesmo que pela tela do computador. 

A primeira impressão que tive é que a mãe possui uma boa rede de apoio ao seu redor, 

visto a quantidade de irmãs de Leonardo e a proximidade da casa com a dos avós. A princípio 

Paloma se mostrou mais séria e desconfiada enquanto respondia as perguntas e posteriormente 

vim a saber que essa desconfiança se deu por ela não saber o que eram os jardins terapêuticos. 

Acredito que levar imagens e exemplos teria facilitado esse primeiro contato, algo que não foi 

feito em nenhuma das residências. Entretanto, a presença da irmã da Melissa (mãe de Júlio) 

aparentemente a acalmou. A criança estava bastante agitada e falante, mesmo assistindo à 

televisão e brincando com a tia de Júlio. 

 

7.1.3 Entrevista Família 3: Júlio 

Júlio possui 4 anos de idade e possui transtorno do espectro autista, num grau mais 

moderado. Ele mora na zona rural da cidade de Coronel Xavier Chaves, conhecida também 

como Coroas, distante cerca de 18 km de São João del-Rei. Sua casa fica próxima à casa do 

Leonardo, entretanto, fica mais à frente, na esquina entre a avenida principal e a rua. Assim 

como na entrevista anterior, a casa fica distante a 5 minutos de carro da zona urbana de Coroas 

e apesar de pertencer à zona rural, possui acessos básicos de infraestrutura, como energia 
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elétrica, internet e saneamento básico. Mora com os pais, duas irmãs mais velhas e a avó 

paterna, desde antes da pandemia. 

Quem concedeu a entrevista foi sua mãe, que relatou que a criança estuda na APAE desde 

o início de 2021, quando já estava na pandemia, portanto, começou já à distância e não conhece 

o espaço físico da associação.  

 Júlio é uma criança que convive bem com os parentes, uns mais que outros, e abraça 

pouco. Apesar de ter o contato com os primos para brincar, não se importa muito em brincar 

com eles. Utiliza a área externa de sua casa com a finalidade de explorar a natureza todos os 

dias, pois adora andar pela horta e pela vasta área verde do terreno. Gosta de correr, de brincar, 

de ter contato com a terra e coloca tudo na boca. De frutas ele só gosta de banana, mas as 

verduras ele come mais. Com algumas texturas ele não gosta de brincar, como por exemplo 

gelatina, massinha e argila; o que ele gosta mesmo é de brincar com água. Gosta de ouvir 

música, mas não de cantar; aos poucos está falando pequenas coisas. 

 Durante a pandemia, a rotina mudou visto que antes a criança ia na fonoaudióloga e na 

psicóloga. A mãe acredita que isso fez falta, entretanto, ele não demonstra mudança no 

comportamento, age da mesma maneira. Quando tem algo um pouco diferente na rotina, como 

as visitas da tia e da prima que brincam com ele, ele demonstra alegria. 

 A primeira impressão que tive é que Melissa é uma mãe muito dedicada, amorosa e 

preocupada. Por possuir um filho com grau mais moderado do espectro autista e que frequenta 

a APAE há pouco tempo, ela se mostrou bastante disponível para aprender e realizar a 

experiência. A maior interação que consegui ter com o Júlio foi o fato dele amar carros, então 

ele se escondeu dentro do meu e quando eu entrei ele me observava e acompanhava minhas 

ações com o olhar. 

7.2 Montagem dos jardins  

 Os jardins foram montados um mês depois da primeira entrevista, entre os dias 30 de 

agosto e 1 de setembro de 2021. A ordem das entrevistas foi a mesma da montagem, iniciando 

em São João del-Rei com os irmãos e posteriormente na casa do Leonardo e do Júlio, em 

Coroas.  

 Junto a mim, participou da montagem dos jardins a minha mãe, a pedagoga Sebastiana 

Fátima da Silva Pereira, que além da experiência junto às crianças, possui uma familiaridade 

com a plantação de hortaliças.  
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 Chegamos na primeira casa no dia 30 de agosto de 2021, segunda-feira, na parte da 

tarde. A avó se mostrou bastante disponível e as crianças muito empolgadas. Retiramos do carro 

todos os materiais que seriam utilizados e elas já queriam encostar em todos. Mostramos aos 

três e à prima que estava junto tudo o que seria utilizado, entre hortaliças e elementos. Eles 

puderam tocar, cheirar e sentir cada um. 

Logo iniciamos a prática, com a minha mãe e dona Marta preparando o espaço da horta, 

retirando os matinhos e adubando. Como era um serviço mais pesado para as crianças 

realizarem, eu as direcionei a pintarmos as caixas de ovos. Assim que a terra estava pronta para 

o plantio, as crianças passaram a ajudar utilizando os baldinhos e as pazinhas com os quais 

foram presenteadas. Tanto buscando água quanto ajudando a colocar terra e mais adubo em 

cada hortaliça plantada. 

Por serem mais velhas em relação às outras crianças participantes da pesquisa, elas 

foram as que mais conseguiram participar e entender os processos que estavam acontecendo. 

Por essa razão, foi também a casa que mais demoramos, visto que a cada passo que dávamos, 

eles queriam entender e ajudar. 

Na manhã seguinte, fui buscar outros materiais que ainda não tinham sido obtidos, como 

o bambu e a grama, e um pouco mais tarde retornamos à primeira casa para a conclusão do 

percurso sensorial. Mais uma vez as crianças foram muito participativas, colocando em seus 

baldinhos as pedras e a areia para colocar no local.  

Finalizamos todo o processo antes do almoço e antes de ir embora foi entregue para a 

avó a cartilha de receitas e cuidados com as hortaliças. Também compartilhei demais instruções, 

como pedir que usassem o espaço e aproveitassem da maneira que achassem melhor, podiam 

pintar a parede próxima, adicionar cartazes, nomear o cantinho, para se sentirem mais 

protagonistas do espaço (de acordo com a metodologia TiNi). Para minha surpresa a despedida 

foi bastante tocante, as crianças nos abraçaram e beijaram, não queriam que fôssemos embora 

pois ficaram muito apegadas. A avó agradeceu por tudo o que fizemos por eles. 

A cartilha foi entregue não apenas para a avó, mas para todas as famílias participantes 

da pesquisa. A seguir, a Figura 4 apresenta a demonstração de duas páginas das diferentes partes 

que a compunham. O material pode ser conferido na íntegra e está disponível para download 

no link https://bityli.com/jardimterapeutico: 

 

https://bityli.com/jardimterapeutico
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Figura 4 – Cartilha de cuidado com as hortaliças e receitas 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

Para as próximas casas, percebemos que dava certo fazer a divisão da minha mãe ficar 

à frente do plantio junto às outras mães, para que assim entre adultas elas pudessem conversar, 

como a avó fez. Enquanto isso, eu ficaria responsável pelas crianças.  

Chegamos na segunda casa no dia 31 de agosto de 2021, terça-feira, na parte da tarde. 

Estavam nos esperando a Paloma, o filho Leonardo e duas filhas pré-adolescentes. O início do 

processo foi bem parecido com a casa anterior, descarregamos os carros, mostramos todos os 

materiais e entregamos para a criança o baldinho e a pazinha. Logo Leonardo ficou empolgado 

e começamos, junto às irmãs, as pinturas das caixas de ovos e também das pedrinhas.  

Como a família já possuía horta, o espaço reservado para o plantio já estava capinado e 

adubado, de forma que esta etapa foi muito mais rápida que na casa anterior. Foi plantado o que 

eles ainda não continham e a repetição ou não ficou à mercê da mãe. Também com a ajuda das 

irmãs e com a experiência já adquirida na primeira residência, conseguimos montar o percurso 

na mesma tarde, sem pendências para o dia seguinte. 

O procedimento do encerramento foi igual ao da família 1: a cartilha foi entregue e as 

instruções foram dadas. Leonardo também nos abraçou e ficou mandando beijos, é um menino 

bastante carinhoso.  
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Por fim, chegamos na última casa no dia 01 de setembro de 2021, no início da manhã. 

Fomos recebidas pela mãe Melissa, Júlio e duas irmãs também pré-adolescentes. Assim como 

nas outras casas, o procedimento inicial e de encerramento foram os mesmos, entretanto, como 

Júlio possui um grau mais elevado do espectro autista, ele não conseguiu ajudar nas tarefas, 

ficando a cargo da mãe e das irmãs.  

A família 3 também já possuía horta e a mãe reservou diversos canteiros para o nosso 

uso, portanto, teve espaço para que todas as mudas que haviam fossem plantadas. Com o auxílio 

das irmãs, também foi possível concluir o percurso em tempo hábil. Júlio não interagiu com o 

baldinho e a pazinha entregues e nem pintou as caixas de ovos e as pedrinhas. Todavia, quando 

tudo ficou pronto ele se aproximou e interagiu com a areia. A mãe disse que essa ação já era 

um avanço, considerando o comportamento do filho cotidianamente. 

Na despedida, a mãe se mostrou mais uma vez muito grata e empolgada com a 

oportunidade, e muito comprometida com a prática. Júlio não interagiu conosco para um abraço 

ou aceno, permaneceu na areia. 

Ao longo desses dias foi possível observar de forma geral, que cada criança e cada 

parente participou de uma maneira: alguns tomavam a frente e eram mais proativos, outros 

apenas desempenhavam as funções que lhes eram solicitadas. De toda maneira, todos se 

mostraram empolgados e comprometidos com a prática. Todos os procedimentos foram 

explicados antes de serem executados e também tivemos a oportunidade de conversar para além 

do jardim, principalmente sobre as crianças, e suas vivências.  

7.2.1 A prática da montagem das hortas 

A montagem da parte do jardim terapêutico composto pela horta, deu início antes 

mesmo da primeira visita feita às famílias. No cenário pré-pandemia, se estimava uma parceria 

com a EPAMIG de São João del-Rei, localizada no mesmo campus que o PIPAUS. Entretanto, 

devido à distância física por eu ter retornado à Lavras logo no começo da pandemia, optei por 

buscar parcerias na região, que foi encontrada na Universidade Federal de Lavras (UFLA). Na 

horticultura, com a ajuda dos técnicos em agropecuária Stéfany Martins da Silva Lino e Luiz 

Gonzaga do Carmo, foram disponibilizadas mudas e foram semeadas as que faltavam, de alface 

e agrião. Na figura abaixo é possível visualizar as sementes das duas hortaliças recém-plantadas 

(lado esquerdo) e depois as mudas já formadas (lado direito). 
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Figura 5 – Plantio de alface e agrião. Imagem 1 recém plantada e na Imagem 2 mudas formadas 

 

Fonte: Acervo da autora, 2021. 

Na família 1 o espaço era mais estreito e pouco ensolarado, onde a avó das crianças já 

havia tentado outros plantios e alguns não tinham tido bons resultados. Entretanto era o local 

mais propício para confeccionar a horta e uma das estratégias utilizadas foi colocar primeiro as 

que precisavam de mais sol e deixar mais para os fundos aquelas que não demandam tanto. 

Figura 6 – Durante e depois da confecção da horta na casa da família 1 

 

Fonte: Acervo da autora, 2021. 

Como a família 2 mora na zona rural, a área verde é mais extensa e as opções de local 

para plantio, também. A família já possuía horta, então optou-se por utilizar o mesmo espaço 

para o acréscimo das verduras e hortaliças que eles ainda não plantavam.  
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Figura 7 – Diferentes canteiros depois da confecção da horta na casa da família 2 

  

Fonte: Acervo da autora, 2021. 

Assim como na anterior, a família 3 também mora na zona rural, possui vasto espaço e 

também já possuíam horta. Portanto, as estratégias traçadas foram as mesmas e devido à 

quantidade de mudas que haviam sobrado e por já haver alguns canteiros delimitados que 

estavam sem plantios, foi possível plantar ainda mais. 

Figura 8 – Os quatro canteiros depois da confecção da horta na casa da família 3 

 

Fonte: Acervo da autora, 2021. 
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7.2.2 A prática da montagem do percurso sensorial 

 Como já explicado no capítulo 4, a escolha de materiais a compor o percurso sensorial 

foi feito considerando a variedade de estímulos que tais elementos poderiam gerar nos usuários 

do jardim. Foram obtidos e/ou confeccionados de diferentes maneiras, sendo a maior parte delas 

de maneira colaborativa, assim como na horta. Os únicos elementos comprados foram grama, 

pedra de jardim e pedra/areia de aquário. 

 O bambu e a serragem foram disponibilizados pelo também mestrando do PIPAUS, 

André Filipe Azzi de Carvalho, que realiza sua pesquisa com o primeiro elemento, e trabalha 

junto à sua família com o segundo. Os bambus foram cortados por ele, de acordo com o tamanho 

solicitado e retirados no Campus Tancredo de Almeida Neves (CTAN), local onde ele já possui 

autorização. 

 As caixas de ovo foram disponibilizadas por familiares e amigos lavrenses, 

principalmente pelos que trabalham no ramo alimentício.  

 A Paloma possuía em sua casa uma grande quantidade de areia, portanto, além de ser 

utilizada em seu percurso, ela também doou para a Melissa. Como na casa da dona Marta a 

confecção foi antes e não sabíamos dessa possibilidade, ela pediu para um parente que estava 

reformando a casa e tinha deixado uma quantidade no muro da casa dela. 

 Os assentos de pneus foram confeccionados por mim e pelo meu cunhado, Wagner 

Basílio Silva. Na imagem a seguir é possível compreender o passo-a-passo. Inicialmente foram 

feitos 16 furos nos pneus e esses furos foram trançados com um arame encapado. Após isso, 

utilizou-se cola quente para melhorar o acabamento e tintas nos tons favoritos das crianças, azul 

dos meninos e vermelho da menina. 
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Figura 9 – Passo-a-passo da confecção dos assentos de pneu: furo (1),                                                               

acabamento com cola quente (2), pintura (3) e finalização (4) 

 

Fonte: Acervo da autora, 2021. 

 Na família 1, devido à escassez de espaços, o percurso foi montado encostado na parede 

externa da casa, num local com terra batida e com menores dimensões. 

Figura 10 – Percurso sensorial percorrido pelas crianças da família 1 - perspectiva da ida e da volta 

 

Fonte: Acervo da autora, 2021. 

Na família 2, buscou-se um local mais plano, para facilitar a confecção e uso do espaço. 

Encontrou-se um ambiente propício próximo a um dos muros que circundam a casa. Assim 

como toda a área externa, já era gramada. Desde este dia, a Paloma se mostrou interessada em 

replicar o assento de pneu, visto o tanto que Leonardo gostou e por ele usar como pula-pula. 
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Figura 11 – Percurso sensorial percorrido pela criança da família 2 - perspectiva da ida e da volta 

 

Fonte: Acervo da autora, 2021. 

Na família 3, o espaço escolhido na primeira visita foi diferente do que o percurso foi 

de fato confeccionado. Isso porque já estavam realizando movimentação de gramas no local 

escolhido, permitindo sua retirada quando necessário. Este novo ambiente também era mais 

plano que o anterior, o que facilitou a confecção e o uso do percurso. 

Figura 12 – Percurso sensorial percorrido pela criança da família 3 - perspectiva da ida e da volta 

 

Fonte: Acervo da autora, 2021. 
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7.3 Monitoramento 

 Após a primeira entrevista, foi criado com permissão prévia das famílias, um grupo no 

WhatsApp com as mães e a avó das crianças, para que por meio deste elas pudessem tirar 

dúvidas, mandar vídeos e fotos da utilização dos jardins e das receitas, e para interação. 

 Ao longo das semanas elas puderam compartilhar suas dificuldades, como por exemplo 

as chuvas que devastaram parte do percurso sensorial; puderam mandar fotos do crescimento 

das hortaliças e das receitas que faziam à medida que as colhiam.  

Figura 13 – Horta em crescimento da família 1 

 

Fonte: Foto enviada pela avó das crianças, 2021. 

 

Figura 14 – Horta em crescimento da família 2 

 

Fonte: Foto enviada pela mãe da criança, 2021. 
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Figura 15 – Horta em crescimento da família 3 

 

Fonte: Foto enviada pela mãe da criança, 2021.  

 

Figura 16 – Fotos enviadas por uma mãe, mostrando as receitas que havia feito:                                                   

salada de folhas (1) e peixinho-da-horta empanado (2) 

 

Fonte: Fotos enviadas pela mãe da criança, 2021.  

 

 Algumas famílias enviaram também imagens e vídeos de suas crianças usufruindo os 

espaços, como mostra a Figura 17: 
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Figura 17 – Fotos enviadas pelas mães, de seus filhos usufruindo o percurso sensorial: Leonardo (1) e Júlio (2) 

 

Fonte: Fotos enviadas por Paloma e Melissa, respectivamente, 2021. 

 No intuito de estimular mais momentos entre as famílias e o jardim, visto que muitas 

tinham perdido parte do percurso, foi enviada mais uma cartilha para elas. Dessa vez de forma 

online, o material continha sugestões de brincadeiras envolvendo a natureza, para que os adultos 

fizessem com as crianças. Tal cartilha se encontra na íntegra e disponível para download no 

link: https://bityli.com/jardimterapeutico. A seguir há uma página para demonstração de como 

foi feita: 

Figura 18 – Cartilha de brincadeiras entregue para as famílias de forma virtual 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 



70 

 

7.4 Considerações 

 Todos os capítulos que antecedem este foram uma preparação pessoal, profissional e 

acadêmica para chegar nesse momento de contato com as famílias. Entendendo as motivações 

que me levaram a aprofundar meus conhecimentos na temática; como é a história das pessoas 

com diferença funcional na sociedade; entendendo como a pandemia atravessou e modificou a 

pesquisa; e também me capacitando para a montagem correta dos jardins e embasada 

teoricamente em metodologias, métodos e demais questões. 

Dessa maneira, foi possível conceber as etapas referentes à confecção do jardim com 

maior propriedade, entendendo que com a cooperação de amigos, familiares, profissionais da 

universidade e das próprias famílias da APAE, elas foram melhor alcançadas. 
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8 RESULTADOS 

 O encerramento do monitoramento do uso dos jardins terapêuticos se deu no dia 30 de 

novembro de 2021, após três meses de suas confecções. Para isso foram mais uma vez 

realizadas entrevistas com as famílias e com a diretora da APAE-SJDR e, por todos os adultos 

terem recebido a segunda dose da vacina contra a COVID-19, optou-se pela realização de um 

lanche da tarde na casa de uma das famílias, onde compareceram as famílias da Melissa e da 

Paloma. A entrevista com a avó Marta foi realizada depois em sua casa, pois ela teve um 

imprevisto. Foi um momento de descontração, troca de presentes e de experiências vivenciadas 

ao longo do período. 

Assim como foi feito nas entrevistas anteriores, as seguintes contarão com um resumo 

do que foi dito pelas famílias, as respostas na íntegra são possíveis de serem lidas nos 

APÊNDICES 5, 6 e 7. 

8.1 Entrevista família 1: os irmãos Enrique e Sandra 

 Na segunda entrevista quem respondeu às perguntas foi a avó e não mais o tio. Então 

algumas perguntas ficaram mais difíceis de associar que eram as mesmas da anterior, para fins 

comparativos, e não eram respondidas de maneira tão objetiva. 

 Em relação a gostar da experiência do uso do jardim, dona Marta relatou que todas as 

verduras tinham dado certo e ela já havia colhido e preparado, que até o peixinho-da-horta que 

ela desconhecia, tinha sido feito à milanesa. Que ela faz a colheita e distribui para a nora e a 

vizinha. De acordo com ela, as crianças utilizaram o jardim a maior parte dos dias, exceto nos 

dias de chuva e no período da entrevista, visto que Sandra estava adoentada. Tirando esses dois 

momentos específicos, utilizavam sempre que dava. 

 As crianças têm gostado de ter contato com a vegetação e com a terra, e têm 

demonstrado vontade em utilizar mais vezes, mesmo com o final da pesquisa. Admiram a 

natureza e adoram mexer e reparar nos objetos dentro de casa, principalmente no que for 

diferente. Se alimentam bem de frutas e verduras, até do peixinho-da-horta gostaram, porque 

fica crocante, então a avó acredita que Sandra achou graça do barulhinho que faz ao mastigar. 

 Em relação às texturas, o bambu foi a que eles mais gostaram de mexer e anteriormente 

desconheciam. E em relação às hortaliças, recolhiam a cebolinha para sentir o cheiro, e a hortelã 

colocavam na boca direto da horta para sentir o gosto, visto que o cheiro chama a atenção. 
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 Durante o uso do jardim, a Sandra ficava quieta e tranquila brincando, ela sentava e 

ficava fazendo as coisas dela, arrancando a cabeça da boneca e por aí vai. O Enrique não, ele 

ficava andando a casa inteira, mais agitado. 

Quando a Dorinha propôs à dona Marta a experiência, ela ficou desconfiada, porque 

achou que as crianças destruiriam tudo, mas aceitou a experiência e acabou que eles não 

destruíram. Ela acredita que nada poderia ter sido feito para melhorar a experiência, visto que 

tudo o que foi feito está lá e está sendo utilizado. A avó mudou algumas coisas de posição e por 

exemplo quando as caixas de ovos foram acabando, ela passou a colocar rolo de papel higiênico 

cortado ao meio. 

Gostaria de destacar dois pontos dos dois últimos parágrafos da entrevista. Em relação 

ao comportamento das crianças durante o uso do jardim, é possível perceber diferenças em 

relação à primeira entrevista. Nela foi relatado que Sandra esteve muito agitada e pouco 

paciente no decorrer da pandemia e que constantemente pedia para ir na casa da mãe, visto que 

era o único local que ela podia ir. Durante o uso do jardim, entretanto, a avó relatou que ela 

ficava tranquila quando podia brincar principalmente no percurso. Já Enrique esteve mais 

agitado e andava pela casa inteira, porém, isso pode significar uma diminuição do uso do 

celular, que era bastante utilizado por ele. Portanto, apesar de os comportamentos de ambos 

serem divergentes, ele é positivo. 

Em relação ao último parágrafo, é preciso salientar a fala da avó, quando ela diz que 

achava que as crianças destruiriam tudo. Nota-se que pela experiência dos jardins ela teve a 

oportunidade de perceber que seus netos são capazes de realizar mais feitos do que ela 

imaginava. Claro que pela convivência cotidiana ela conhece muito mais as crianças e suas 

limitações, entretanto, às vezes o que precisamos é de um olhar de fora e atento (como dito 

anteriormente no capítulo 5) que traga novas possibilidades e percepções dentro do que já 

estamos acostumados. Talvez este experimento tenha servido, para além de tudo, como um 

pontapé inicial para fortalecer as relações entre eles e quem sabe abrir um leque de opções para 

novas atividades em família, não dependendo apenas daquelas ofertadas pela escola, como era 

feito antes da pandemia. 

8.2 Entrevista família 2: Leonardo 

 Assim como na primeira entrevista, quem respondeu a segunda foi a mãe de Leonardo, 

a Paloma. Ela relatou que adorou a experiência e que o filho brincou bastante, inclusive de pula 

pula no pneu. Que ela adorava mandar fotos e vídeos para mim e para as professoras dele na 

APAE. Ele utiliza o jardim todos os dias, apesar de alguns itens terem se perdido devido às 
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chuvas. Leonardo tem gostado de ter contato com a vegetação e com a terra, e tem costume de 

admirá-las, inclusive as do jardim, e tem demonstrado vontade de utilizá-las mais vezes, visto 

que ele adora. Se alimenta bem de frutas e verduras, inclusive do peixinho-da-horta, que a mãe 

fez empanado. 

 Em relação aos materiais, o único que ele não conhecia era a serragem, e o bambu que 

apesar de já ter visto, foi a primeira vez que pisou. Os cheiros mais fraquinhos das verduras ele 

ainda não reconhece. 

 Durante o uso do jardim, Leonardo ficou bem tranquilo, às vezes ele ia sozinho. Quando 

a mãe o procurava, o encontrava brincando com o percurso, jogando areia para cima e pulando 

no pneu. 

 Paloma não esperava esse resultado, visto que não sabia o que era o jardim terapêutico. 

Mas gostou muito e achou que para o filho foi uma experiência muito interessante. Quando 

indagada sobre o que poderia ter sido feito para melhorar a experiência, o único ponto sugerido 

foi o do espaço ser coberto. 

 Parecido com Sandra, o Leonardo também esteve agitado e pouco paciente durante a 

pandemia, dado que realizava diversas tarefas fora de casa ao longo da semana e de repente se 

viu apenas nela. Ele também demonstrou tranquilidade durante o uso do jardim e é encantador 

perceber que uma criança tão nova tomou a iniciativa de ir brincar sozinho, mostrando o quanto 

realmente gostou de utilizar o percurso e principalmente o pneu. 

 O comportamento da mãe também foi surpreendente. Ela que na primeira entrevista se 

mostrou desconfiada e séria, foi uma das que mais interagiu enviando fotos das receitas e vídeos 

da criança brincando. Constantemente também me agradecia pela experiência e pelo filho que 

tem. Vê-la à vontade para partilhar suas experiências no nosso segundo encontro foi muito 

gratificante, pois quando não apenas a criança é impactada, reforça-se o poder de transformação 

que pequenas intervenções podem causar na vida das pessoas. 

8.3 Entrevista família 3: Júlio  

 Tal como na primeira entrevista, quem concedeu a segunda foi a mãe da criança, a 

Melissa. Ela relatou ter gostado da experiência e achado interessante, visto que seu filho, à seu 

modo, brincou e fez bagunça. A mãe levou Júlio para brincar no jardim quatro vezes por 

semana, até que pelas chuvas restou apenas o pneu (na parte do percurso). A criança tem 

gostado de ter contato com a vegetação, pois gosta de mexer com ela e colocar a mão na terra, 

inclusive tem demonstrado vontade em utilizar mais vezes, mesmo ao final da pesquisa. Ele 
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tem costume de admirar as diferentes cores e formas da natureza, gosta de observá-la de 

diferentes ângulos. Às vezes se alimenta bem de frutas e verduras, aceitou comer a capuchinha 

e a alface, quando picadas bem fininhas e misturadas a outros alimentos.  

 Em relação às texturas, ele ainda não gosta de colocar a mão em coisas macias, mas tem 

começado a lidar bem com elas para comer. Já com texturas mais rígidas, como areia, ele gostou 

de brincar. 

 Durante o uso do jardim, Júlio tem estado mais tranquilo e alegre, simplesmente por 

estar do lado de fora da casa e poder andar pela horta. 

 Melissa disse que esperava esse resultado, visto que estava com grandes expectativas 

por ser uma coisa diferente para ele, e de fato foi bem positivo e produtivo. Não esperava que 

fosse tanto porque o filho costuma não gostar de coisa diferente, mas no fim das contas ele 

conseguiu aproveitar bastante. 

 Ela foi a única família a mencionar que faria novamente o percurso sensorial, entretanto 

com modificações de local, confeccionando um lugar com telhado para não ter o problema da 

chuva e um lugar que ela possa fechar por conta dos animais que invadiram o percurso para 

fazer suas necessidades. Ela acredita que assim evitará esse tipo de coisa.  

 Como o Júlio possuía poucos meses de APAE quando o conheci, encontrá-lo novamente 

foi surpreendente. Aliado às atividades escolares, o uso do jardim o auxiliou bastante em seu 

desenvolvimento. Aos poucos ele tem se acostumado com texturas novas e tem interagido mais, 

seja brincando, batendo palmas e até mesmo cantando.  

 Considerando que Melissa era mais otimista com o processo do que Paloma e Marta, a 

experiência ainda tê-la surpreendido foi uma conquista. Vê-la empolgada para replicar o 

percurso sensorial corrigindo o que não deu certo, foi a reafirmação da importância do processo 

e que mesmo as crianças com graus mais altos do espectro autista conseguem, à sua maneira, 

aproveitar e fazer bom uso do jardim terapêutico. 

8.4 Entrevista com a diretora da APAE 

 Após o encerramento do uso do jardim com as famílias, foi realizada uma nova 

entrevista com a Dorinha. Devido alguns desencontros, a conversa teve que ser realizada de 

maneira virtual, em 10 de dezembro de 2021. As perguntas e respostas já foram colocadas na 

íntegra, não se fazendo necessário o uso do apêndice. 

1- Você tem recebido algum retorno em relação ao jardim por parte dos pais? Se sim, 

poderia dizer o que tem sido dito? 
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Dorinha: Hoje mesmo o Enrique veio aqui e me entregou um vasinho de planta. A avó dele me 

disse assim “isso são frutos do nosso jardim”. Eu fiquei toda feliz de eles lembrarem da gente 

também e fazerem esse carinho, demonstrando que foi positivo. A dona Marta disse que não 

teve muito tempo para dedicar, comentou que nem sempre os meninos queriam brincar e que 

ficava com receio do lugar não ser apropriado e as coisas não pegarem, mas a gente sabe que 

ela trabalha fora e tem responsabilidades que deixam o tempo dela mais apertado, e mesmo 

assim ela continuou confiante de que as coisas dariam certo. A Melissa e a Paloma não falaram 

muita coisa, apenas que gostaram muito de você, que você é uma gracinha, mas não pontuaram 

muita coisa e eu também não puxei muito assunto a respeito do trabalho que foi desenvolvido 

na casa delas. Mas se não tivesse sido bom, elas teriam falado com certeza. 

2- O quão satisfeita você está com o projeto (apesar de não ter tido muito contato 

presencial com ele, mais ouviu falar)?  

Dorinha: Então, eu realmente falhei com você em relação a isso, porque apesar das crianças 

não estarem aqui na escola, o serviço foi triplicado. Tivemos muitos afazeres, então eu não 

interagi muito com as famílias em relação ao projeto, mas eu acredito que tudo o que a gente 

possa oferecer é muito bem-vindo, ainda mais com uma pessoa com responsabilidade igual 

você, que está sempre ali, sempre entrando em contato, preocupada com os detalhes. Então isso 

até me relaxou, porque se fosse outra pessoa, eu teria que ficar mais no pé, conversando mais e 

com receio. E definir a família também me deixou mais tranquila, porque sei que são famílias 

que acolhem bem o que a gente sugere. 

3- O que poderia ter sido feito para melhorar a experiência? 

Dorinha: Acho que o contato presencial e diário com a pessoa é muito importante. Eu acho que 

poderia estar melhor se a gente pudesse ter tido essa presença mais constante. Mas esse 

momento que estamos vivenciando não tem como fazer isso. Eu acho que foi muito positivo o 

pouco que você presenciou. Acredito eu que se você estivesse in loco aqui em São João del-Rei 

com certeza surgiriam outras ideias, outras formas de trabalhar, porque tudo é diferente quando 

você está junto, ne.  

8.5 Devolutiva: um jardim terapêutico na APAE 

 Desde que se estabeleceu que não seria mais possível a confecção do jardim nas 

dependências da APAE, a Dorinha manifestou o interesse em construirmos o jardim lá, quando 

a pandemia amenizasse e as aulas retornassem. Portanto, entendeu-se que a confecção na casa 

das famílias serviria também como um piloto de erros e acertos para posteriormente e com mais 
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recursos, replicarmos a experiência em uma maior escala na associação, onde originalmente 

haveria o jardim. 

 Devido a esse fator, uma parte da entrevista final com a diretora foi a respeito desse 

novo espaço e das novas perspectivas a serem traçadas. 

Pergunta: Como vocês estão pensando em relação ao jardim na própria APAE? 

Dorinha: Você lembra que eu falei para você sobre o nosso jardim central né? Seria bem bacana. 

Aí precisamos parar e pensar de novo o que seria legal nesse jardim, se a gente poderia arrumar 

um outro espaço. Porque além dele temos o outro jardim, o da lateral, lembra? Ao lado do 

galpão novo. Ali temos um canteiro, porém, tivemos algumas obras e precisamos rever isso. 

Mas acho que quando formos colocar essa ideia em prática, com a sua vinda presencial, seria 

legal para a gente conversar e estudar a melhor maneira de como poderíamos fazer, quais as 

suas ideias e propostas com os meninos.  

 No decorrer da fala, se estabeleceu uma data de visita para uma conversa presencial, 

onde se pudesse entender melhor as opções de lugar para a confecção do jardim e as demandas. 

A conversa aconteceu no dia 11 de fevereiro de 2022, com a presença da Dorinha e da 

coordenadora Juliana. Optou-se por realizar a confecção do jardim próximo ao galpão novo, no 

playground da associação, ligando do espaço que será destinado para a caixa de areia, até o 

muro de divisa da APAE com a Escola Estadual Gabriel Garcia, para que as crianças possam 

usufruir dele para pinturas e demais intervenções artísticas. O canteiro mencionado por Dorinha 

na última entrevista também será requalificado, trazendo desde o início do trajeto que levará 

aos jardins, elementos que dialoguem com ele. 

Figura 19 – Caixa de areia e parte do canteiro lateral 

 

Fonte: Acervo da autora, 2021. 
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Figura 20 – Percurso cimentado 

 

Fonte: Acervo da autora, 2021. 

Figura 21 – Muro de divisa 

 

Fonte: Acervo da autora, 2021. 

Figura 22 – Visão do playground 

 

Fonte: Acervo da autora, 2021. 
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Figura 23 – Croqui da área a ser trabalhada 

 

Fonte: Elaborado pela autora em software 3D, 2021. 

 Nesse encontro ficou acordado um planejamento para o ano de 2022, a ser iniciado pela 

realização de outras reuniões para alinhamento com as demais professoras que estarão 

envolvidas no projeto. Também foram enviados materiais a respeito da metodologia TiNi, 

utilizada neste estudo, para entendimento teórico de todas. Resgatando o procedimento original 

da pesquisa, ao longo do ano serão propostas oficinas com as crianças e suas famílias e parcerias 

com instituições como a EPAMIG. Utilizando o que já foi realizado com as três famílias, serão 

entregues as cartilhas confeccionadas ao longo do processo e, por escrito, as diretrizes para 

confecção do jardim. Todas essas etapas, visam agregar ainda mais à construção do jardim, 

sendo um processo colaborativo e participativo. 

8.6 Considerações 

 Para além das entrevistas, o que pude perceber é a resiliência dessas mães e o amor que 

elas possuem por essas crianças. Por diversas vezes a Melissa, por exemplo, relatou que era 

uma mãe muito brava e impaciente e o quanto Júlio a tem ajudado a ser mais calma, porque ela 

sabe que é disso o que ele precisa, e essa forma de tratá-lo refletiu em como ela trata as filhas 

mais velhas. Já Paloma, por mensagem de texto, relatou certa vez que ela estava muito satisfeita 

com o projeto e que era muito gratificante toda a vivência e melhor ainda saber que foi através 

de Leonardo que tudo começou e que se não fosse ele, ela nem teria conhecido a mim e as 

outras famílias e não teria vivenciado tantas coisas; que ele a ensina diariamente. Desfrutar 

desses momentos com elas foi de grande aprendizado não apenas para a pesquisa, mas também 
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no viés pessoal. Que outras pesquisas acadêmicas tragam mais histórias de Melissas, Palomas 

e Martas e exponham diferentes realidades. 

 A tabela a seguir sintetiza os principais resultados de acordo com cada família, tanto em 

relação aos comportamentos das crianças, quanto em relação ao que as mães farão depois da 

experiência. 

Tabela 5 – Síntese dos principais resultados de acordo com cada família 

  Família 1 Família 2 Família 3 

A criança utilizou o jardim na maior parte dos 

dias 

x x x 

A criança demonstrou interesse em continuar 

utilizando o jardim 

x x x 

A criança experimentou verduras que não 

conhecia 

x x x 

A criança ficou mais calma e alegre x (S) x x 

A criança ficou mais agitada x (E)     

Quem replicará o percurso     x 

Quem replicará o assento de pneu  x  

Fonte: Elaborado pela autora, 2022. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Enquanto universo acadêmico, sempre criamos expectativas em como nossas 

problematizações e hipóteses se materializarão diante das práticas e interações com aqueles que 

participarão da pesquisa. E mediante diversas modificações, houve um receio de que as 

vivências que as crianças experimentassem em casa fossem aquém do necessário para se ter 

afirmativas que respondessem aos questionamentos iniciais. 

 Sabe-se que os alunos selecionados já possuíam características que favoreciam o uso do 

jardim, como um espaço em casa para plantio, e consequentemente, um contato prévio com 

elementos da natureza. Entretanto, tais fatores não eram garantia do sucesso da pesquisa, o qual 

se deve ao comprometimento das famílias, que mesmo diante das intempéries se mantiveram 

ativas no uso e, também, pela necessidade que elas possuíam em ter um ambiente em suas casas 

alternativo às tecnologias e que promovessem um maior contato das suas crianças com a 

natureza e elementos de estímulo sensorial. Necessidade essa não exclusiva dos alunos da 

APAE, mas provavelmente de todos que vivenciaram as limitações impostas pela pandemia da 

COVID-19, em que não era possível usufruir da infraestrutura e equipamentos urbanos que 

promovessem mesmo que em condições mínimas, esse contato. 

 Apesar dos diversos percalços atravessados por esta pesquisa devido à pandemia, que 

mudou tempos históricos e impediu trabalhos de campo, em suma ela se faz pertinente pelo 

resultado alcançado. Foi possível revisitar as famílias e vê-las muito mais tranquilas e contentes, 

sabendo que não apenas pelo jardim, mas também todo o trabalho de acompanhamento feito 

pela APAE principalmente nos últimos anos, contribuíram para que este estudo se solidifique 

quanto à hipótese e resultado, posto que as famílias tiveram melhorias no modo como as 

crianças e elas próprias puderam ter as relações sociais fortalecidas, ao mesmo tempo em que 

tiveram oportunidades de bem-estar e desenvolvimento. 

Defende-se aqui a não limitação do uso de jardins terapêuticos apenas em ambientes de 

pessoas enfermas, mas a sua difusão em todo espaço que almeje o estímulo sensorial, bem-

estar, desenvolvimento e interação de seus usuários, sejam eles idosos em asilos, estudantes nas 

escolas, ou até mesmo em espaços públicos como praças e parques, atingindo todas as faixas 

etárias. Se tratando de uma confecção com tantos benefícios, baixíssimo custo e alta 

versatilidade (podendo ser realizado em diferentes escalas e locais), sua replicação se torna 

ainda mais palpável e necessária.  
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APÊNDICE I – Entrevista com a diretora da APAE (antes do uso dos jardins) 

 

1. Como tem sido a rotina escolar da APAE desde o início da pandemia (considerando 

que são muitos meses dessa vivência, e as rotinas tiveram diferença, então como 

tem sido no geral)? 

No início a gente ficou indeciso em como fazer. Os meninos estavam em casa e achamos que 

duraria um final de semana, depois que seria uma semana, e aí foi um mês e aí estamos quase 

dois anos. No início nós montamos grupos de WhatsApp por turma, tivemos algumas 

resistências até mesmo de professores, questionando como trabalharíamos com aqueles 

meninos, como que eles vão interagir com a gente. Foi um momento de reflexão, vamos dizer 

assim. Aí a gente junto ao estado (secretaria estadual de educação), a gente montou os chamados 

PET (plano de estudo tutorado), o estado mandava para a gente (rede estadual) e a gente 

adaptava os PET para os nossos alunos. Aí essa adaptação foi feita de forma bem dinâmica das 

professoras, bem lúdica. E aí a gente enviou para a casa dos nossos meninos e as professoras 

diariamente elas dão a aula pelo grupo do WhatsApp. Cada dia estamos aprimorando mais, elas 

fazem a aula do dia, filmam seu vídeo, posta no grupo e as famílias vão interagindo. Têm 

famílias que não conseguem interagir naquele dia, mas aí fica lá no grupo e à medida que eles 

podem ir fazendo as atividades, eles respondem. Eles recebem com o PET um material escrito, 

o ensino fundamental passou a receber este ano por bimestre, de acordo com as orientações do 

estado (antes era mensal) e a educação infantil recebe mensalmente. A gente tem algumas 

dificuldades, claro, primeiro porque nós temos famílias muito carentes, a maioria dos nossos 

meninos são carentes e não tem um telefone adequado para estar com tantas informações. Às 

vezes não tem uma internet também, outras pessoas moram em zona rural e não têm acesso à 

internet, apenas aos dados móveis e não pode ficar abrindo todos os vídeos, senão acaba rápido. 

A gente tem casos que a mãe faz a atividade com os meninos, fotografa ou filma, e no fim de 

semana quando vai trabalhar, na casa do patrão tem internet suficiente, aí envia no grupo aos 

fins de semana (Dona Marta é um desses casos). Tem mães que moram na zona rural e também 

fazem isso, quando vem na cidade para ir na casa de um parente, também faz isso e posta no 

grupo. Os grupos da educação infantil são mais movimentados porque as mães têm muita 

empolgação, os grupos do fundamental já são um pouco mais lentos, mas também têm uma 

participação. Então as professoras motivam, eu mando vídeos para eles. E nas entregas do pet 

nós adotamos desde o início do ano passado, quando iniciou a pandemia, eu falo que é um 

carinho que a gente envia para eles. Cada entrega de pet a gente manda ou um kit higiene ou 
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um kit alimentação, ou cesta básica, a gente fez a campanha do cobertor, a gente fez a campanha 

da semana da criança, a gente fez a campanha de páscoa, então todos os PET foi junto com o 

carinho. Por exemplo, estamos entregando essa semana o do início de agosto, nós ganhamos do 

nosso presidente, ele doou com recursos próprios dele, 100 cestas básicas para a gente. Aí o 

que eu faço: entro no grupo, faço um vídeo quanto diretora, falando da entrega dos PET e 

falando que temos cestas básicas. A família que estiver precisando, pode nos contatar. Então as 

mães me mandam pelo privado, ou quando chegam aqui vem conversar comigo. Então assim, 

têm muitas famílias precisando e aí eles estão levando o pet, a cesta básica e o kit que enviamos 

para todos. Esse está sendo o nosso trabalho de pandemia. A minha preocupação quanto diretora 

não é apenas a aprendizagem, que é fundamental, (nós lidamos com pessoas com deficiência, 

com crianças com deficiência, com famílias com deficiência, em todos os sentidos, com 

deficiência social, emocional, tudo isso) mas a atenção, o amor, o carinho, acho que nesse 

momento de pandemia está sendo primordial, então a gente está fazendo muito isso, é uma 

preocupação minha. Outro dia uma professora falou assim: “Ah Dorinha, você está mandando 

isso, fulano não precisa”. Eu falei: “realmente, a gente acha que ele não precisa, olhando assim, 

não precisa. Mas imagina você, chega na sua casa uma visita que vai lá na sua casa e chega para 

você com uma cesta de café da manhã. Você não precisa, mas você não ficará feliz? Ou então 

chega lá com um kit de biscoitinhos, de chocolate. Você vai rejeitar? Não vai”. A professora 

disse “´é, você tem razão”. Então mesmo a gente não precisando, vendo que a pessoa está 

preocupada com a gente, carinhosa e pensando na gente, não é tão bom? Então é desse lado que 

eu penso.  

E o retorno das famílias com relação aos PETs, quando eles vêm buscar o do mês, eles trazem 

o realizado do mês anterior. Então assim, é um trabalho muito dinâmico, então a gente nessa 

pandemia não tivemos nenhum momento que estivéssemos afastados das nossas crianças. Eu 

sempre digo também que eu acho que nesse momento tem coisas tristes da pandemia, temos 

situações delicadíssimas, mas tivemos coisas boas também e temos que levar para o outro lado 

também. Falo que Deus é perfeito, Ele não dá nada que não possamos tirar um proveito. E uma 

das coisas que eu falei com as professoras, que é um momento que estamos tão próximas dos 

nossos meninos, apesar de estarmos longe, mas estamos tão próximas, porque estamos dentro 

da casa deles o dia inteiro, e eles estão nas nossas casas também. A gente faz reunião das nossas 

casas, eles estão na deles, a gente faz atividade.... Hoje as professoras conhecem muito mais a 

casa dos meninos do que quando era presencial. Porque elas não saem da escola para ir, hoje 

na hora que a criança posta lá, a gente fala, olha gente a simplicidade, a gente não está aqui para 

reparar, mas a gente está analisando. Olha a simplicidade, olha a dificuldade da família. Então 
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a gente tem um outro olhar. O nosso trabalho na pandemia tem sido basicamente esse, estamos 

trabalhando muito, muito, mas com muito prazer. As professoras têm feito com muita gratidão, 

e eu também fico assim muito feliz, as famílias têm sido muito gratas também com a APAE. 

2. Como tem sido a relação com os pais e alunos? Estão gostando das soluções que 

estão sendo tomadas durante o ensino remoto? Têm dado sugestões? 

A gente tem um acesso muito grande com as famílias e eles com a gente. Todas as necessidades 

e dificuldades eles estão sempre interagindo com a gente, seja ligando ou vindo aqui. Por 

exemplo: a criança está com uma dificuldade, a professora observou a parte motora da criança, 

as vezes usa a mão direita, outras a mão esquerda e isso não está certo, pois pela idade ela já 

devia ter isso definido. Então a gente conversa primeiro com a terapeuta ocupacional para ela 

dar umas dicas, depois entra em contato com a família, a TO também entra em contato com a 

família. Sabe, a gente tem essa interação entre a família. Nós temos muitos alunos novos esse 

ano, bebês da educação infantil, estava até falando com uma mãe ontem, se eu estou andando 

na rua pode ser que eu nem reconheça a criança e saiba direito quem é, porque a gente só vê 

nos vídeos e agora de máscara a gente se perde um pouquinho, mas assim, parece que nossas 

famílias são íntimas da gente já há tantos anos, porque a gente tem essa interação bacana com 

as famílias. 

Eu: Acho que vocês têm um contato muito diferente e mais forte com as famílias do que 

numa escola tradicional, vocês têm um acompanhamento e preocupação não só com a 

criança, e isso é muito forte. A partir do momento que alguém entra pra APAE, vocês 

cuidam da família toda e eu acho isso fantástico. 

Dorinha: sim temos, muito! E é isso, é um todo porque assim, a criança é resultado de uma 

situação, se é que a gente pode dizer assim. Então não adianta a gente cuidar só da criança, pois 

assim a gente não vai obter sucesso. Então se a gente cuida não só da criança, mas também do 

entorno dela, a gente vai conseguir muito sucesso. No ano passado fizemos uma façanha: nós 

temos uma aluna que já é adulta, autista gravíssima e morava numa condição desumana, 

totalmente desumana. Uma casa que não tem nada, só paredes e teto. As janelas eram tudo de 

tapume porque já não tinha vidro, portas encostadas porque não tem fechadura. Banheiro você 

não tinha noção. Todas as vezes que eu ia na casa eu me sentia tão mal, eu ficava “Meu Deus, 

a gente precisa fazer alguma coisa”. Só que sozinha eu não posso fazer nada, tenho muita boa 

vontade e ideias, mas não tenho condição de ajudar. Temos uma colega de trabalho que é 

assistente social e comecei a envolver com ela, chamando para ir lá para ela ver. Nessa casa 

morava o pai e a menina, a mãe já faleceu. Tivemos muitos problemas com o pai, de abusos 

que a gente imaginou que tivesse, já foi denunciado. Mas era o pai, a pessoa que ela tem, não 
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adianta a gente também né, aí junto com a Leila pensamos: “vamos tentar ajudar essa família”? 

Aí fomos na Prefeitura de Santa Cruz de Minas e nos mobilizamos. Resumindo: conseguimos 

reformar a casa dessa menina. E foi assim [pesado]. Recebemos críticas de como podíamos 

reformar a casa de alguém, que todo mundo ia querer, que estavam tirando dinheiro da APAE. 

Mas a gente ganhou, a gente interagiu com as pessoas, temos o bazar, as pessoas doam e a gente 

vende, então a gente estava conseguindo esse dinheiro para lá. Aí quando foi agora esses dias, 

eu estive lá na casa, porque a gente continua lá monitorando, porque eles não têm muito 

capricho então a gente fica no pé para que ele cuide da menina e tal. Aí eu estive junto com a 

Leila e saindo de lá eu falei com ela “só de saber que a Sara hoje tem uma cama, está dormindo 

com uma coberta, tem um banheiro para tomar um banho, eu vou embora para casa tranquila”. 

Foi uma façanha que nós fizemos durante a pandemia e conseguimos. Ela dormia no chão, aí 

fizemos cama de alvenaria, só colocamos um colchão em cima, para não quebrar, porque ela 

quebra as coisas. Colocamos janela sem ser de vidro para ela não quebrar, porque ela precisa 

de todo um cuidado, colocamos armário de alvenaria também para ela não quebrar. Então assim, 

a gente conseguiu sem conhecimento técnico fazer o melhor por ela. Uma façanha para um 

aluno só mas era a jovem estudante que mais precisava neste momento, então conseguimos 

fazer na pandemia também. Então retomando o assunto, do que adiantava a gente trazer a Sara 

para cá, ela ficava 4h dentro da escola sendo bem cuidada, depois a gente sabia que ela ia 

embora para casa naquela situação, com aquele pai daquele jeito. Então a gente cuidou de um 

todo, e aí a irmã dela que tem 18 anos não morava mais na casa desde os 14, antes da mãe 

morrer. Ela viu que a casa estava sendo organizada, veio atrás da gente, conversou com a gente 

que ela queria voltar para casa, mas não tinha quarto. Então a gente fez um quarto para ela com 

entrada independente, mas dentro do mesmo espaço, e hoje ela mora na casa, sendo uma 

companhia para a irmã, e ajudando a cuidar. Hoje ela está feliz! 

3. Está sendo preparada alguma estrutura para receber os alunos para o ensino 

presencial? Como a APAE está se organizando para isso? 

Estamos até com essa preocupação, porque o nosso prefeito aqui já liberou um decreto de 

retorno presencial para agora em agosto. A APAE é considerada uma escola particular, porém 

ela anda de acordo com o estado, nós temos professores cedidos pelo estado, que também já 

liberou a volta, então estamos aguardando. Porque temos que esperar o aval final. Fizemos uma 

reunião já com as mães e as famílias, no dia 16. Fiz 3 reuniões: de manhã, à tarde (presenciais) 

e à noite (online), para tentar contemplar o maior número de pessoas. Aí fizemos uma sondagem 

com eles, qual criança que se voltar presencial, aderiria ao retorno. A maioria disse que não, 
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que eles ainda estão com receio. Mas alguns disseram que se tiver presencial, mandam os filhos. 

Então o que estamos fazendo, é que hoje nós estamos começando a arrumar a escola, porque 

precisamos pintar as salas, que ficaram muito tempo fechadas, já estamos fazendo uma cotação 

de preços para adquirir os protocolos que a gente precisa seguir. Hoje inclusive veio uma moça 

que faz jalecos, para as professoras. Pois não temos condições financeiras de comprar jalecos 

de TNT para elas trocarem todos os dias. E Deus é tão bom com a gente, que estávamos 

preocupados com dinheiro para essas questões, visto que a APAE vive no limite, aí uma amiga 

minha me ligou, falando que uma pessoa queria nos doar dinheiro, porque o irmão faleceu de 

COVID-19 e ele deixou um dinheirinho na conta, e passei seu contato. Eu falei com o Diego 

esses dias que eu tenho muita responsabilidade, porque a APAE tem um nome né [no sentido 

de reputação], e a gente tem uma responsabilidade tão grande porque as pessoas acreditam tanto 

na gente que não podemos vacilar. Aí caiu ontem na nossa conta R$4.300,00 para a gente 

cumprir os protocolos. Outra conhecida minha me mandou mensagem perguntando do que a 

APAE precisava, eu disse que precisava de álcool e coisas de higiene, dispersor de álcool e ela 

disse que providenciaria. Eu falo muito isso com nosso presidente “a gente ser bom para o 

outro, a gente tem retorno bom para gente com certeza”. Então as coisas estão fluindo. 

Precisamos do outro, não conseguimos fazer nada sozinhos. Então estamos preparando a escola 

para esse possível retorno e veremos como vai ser. Já falamos com os pais nessa reunião que 

nosso retorno será gradual e híbrido, de acordo com o que o estado está nos orientando a fazer. 

A gente não vai ter transporte, porque nesse momento é um risco, e mesmo se pudesse, seria o 

mínimo que conseguiríamos transportar para a escola, e a gente teria que privilegiar alguns, aí 

como escolher ne? Tem sido tudo difícil. Mas é isso, estamos caminhando para esse retorno. 

4. Antes da pandemia os alunos tinham o costume de participar de oficinas na 

própria escola? 

Olha, a escola da APAE tem uma grade curricular e essas oficinas não são contempladas na 

grade curricular. Mas a gente tinha essas parcerias, tínhamos música, o pessoal da educação 

física, sempre tem um convite, e a gente mobiliza para ir em algum lugar, como o clube da 

AABB que você mencionou, e assim por diante. Então as oficinas aconteciam de forma 

esporádica. Mas a APAE tem a modalidade de assistência social, onde temos as oficinas. Não 

é da escola, mas é da APAE, só que para o pessoal mais velho. Aí temos de artesanato, cerâmica, 

pintura, e temos oficina de vivência, coisas assim. Mas aí é para o pessoal com deficiência 

acima de 18 anos e meninos mais severos. E o centro dia que é um espaço que nós temos e 

conseguimos organizar agora durante a pandemia, devido à ausência dos meninos (=usuários). 
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No centro dia eles aprendem atividades do cotidiano, como arrumar a cama e varrer a casa, para 

que eles tenham a autonomia deles.   

5. Já foram realizadas atividades que estimulem uma interação entre pais e filhos? 

Se sim, quais? 

Olha, há muito tempo fizemos isso, mas a instituição APAE dentro da modalidade de assistência 

social tem a escola de famílias. É um programa da Federação das APAES, que a gente coloca 

em prática dentro da APAE. É como se fosse uma escola mesmo, tem uma carga horária, um 

tempo. Então uma vez por mês a família vem aqui para ter uma palestra, a gente traz pessoas 

diferentes para falar, sobre os serviços e várias situações. Então é um programa que a gente 

utiliza e faz aqui. Agora essa interação de trazer a família aqui para dentro, as vezes por 

exemplo, no dia dos pais, a gente faz isso, na semana da pessoa com deficiência, a gente faz a 

celebração da santa missa e depois um café coletivo, essas coisas que a gente faz, mas também 

não é assim está dentro do nosso currículo e fazemos com muita frequência. 

Eu: até porque, apesar de não ter esses momentos, vocês já têm um contato muito grande, então 

não deixa de ter um acompanhamento mais de perto. 

Dorinha: Isso, e o que facilita isso também é que temos muitas mães que ficam na escola 

diariamente, que trazem os filhos e ficam. Então a gente tem uma casa, que chamamos de “clube 

de mães” que elas ficam lá nessa casa batendo papo, fazem o café delas, de vez em quando a 

gente vai lá e conversamos um pouquinho, então estamos sempre em interação com elas 

também.  
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APÊNDICE II – Entrevista com o tio do Enrique e da Sandra (antes do uso dos jardins) 

 

Dados pessoais: 

1- Idade das crianças: 

Enrique – completa 6 anos (conferir com a Dorinha) 

Sandra – completa 6 anos (conferir com a Dorinha) 

2- Qual diferença funcional as crianças possuem?  

 Autismo 

3- Há quanto tempo as crianças estudam na APAE? 

Uns 3 anos. 

4- Quantas pessoas moram na casa e qual o grau de parentesco (em relação às 

crianças)? Já moravam as mesmas antes da pandemia? 

Moram 5 pessoas. A avó, dois tios e as crianças. Elas passam os finais de semana na casa da 

mãe. Já moravam assim antes da pandemia. 

5- Qual a relação das crianças com os familiares, no geral? (São atenciosas, não 

conversam muito, gostam de abraçar, são amorosas, e etc.) 

Gostam de brincar, principalmente correr e fazer bagunça/artes 

Enrique – quando estão mexendo no celular ele aproxima e pede para mexer também e brincar. 

Gosta de ver vídeos em inglês (o tio não acha isso legal, porque ele já tem dificuldade na fala, 

vendo em outra língua, mais dificuldade ainda). 

6- Bairro que moram e características do bairro (Exemplo: possui praças, possui 

áreas verdes): 

Eles moram no bairro Senhor dos Montes, que é um bairro mais periférico.  

7- Se relacionam com os vizinhos? ( ) sim ( ) não ( ) às vezes Por quê? 

Não brincam com os vizinhos, apenas com os primos que vão lá. Tem um vizinho (adulto) que 

fala que vai pegar eles, aí eles o avistam e saem correndo. É uma “brincadeira”.  

 

De acordo com o que as crianças vivenciam, assinale as alternativas correspondentes ou 

avalie de 1 a 5, sendo 5 gosta muito, 4 gosta, 3 razoavelmente, 2 não gosta tanto assim e 1 

não gosta nada: 

1- Com que frequência vocês utilizam a área externa com a finalidade de explorar a 

natureza e estar perto dela?  (X) todos os dias ( ) apenas aos finais de semana ( ) 

maior parte dos dias ( ) poucas vezes ( ) raramente ( ) não usam 

A avó planta suculenta, então as crianças vão junto para regar e brincar com água 
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2- Elas gostam de vegetação (plantas, flores, 

hortaliças)?  Gostam, mas arrancam tudo porque pra eles é brinquedo. O contato é 

exclusivo com as suculentas. 

3- Elas têm contato com vegetação em casa? (x) sim ( ) não ( ) as vezes 

 

4- Elas gostam de brincar com a terra? 

5- Elas têm contato com a terra em casa? (x) sim ( ) não ( ) as vezes 

6- Elas já tiveram contato com animaizinhos de jardim, como minhoca e tatu-bola? 

(X) sim ( ) não 

7- Em casa, elas têm contato com quais tipos de vegetação? 

(x) vaso ( ) horta (x) área verde sem hortaliças ( ) não tem vegetação 

8- Elas se alimentam bem de frutas? (x) sim ( ) não ( ) as vezes  

9- Elas se alimentam bem de verduras? (x) sim ( ) não ( ) as vezes  

Quando a avó cozinha, ela “obriga” a comerem frutas/verduras, e eles comem 

tranquilamente 

10- Elas gostam das seguintes texturas? (x) macio (x) duro (x) áspero (x) liso ( ) não 

gosta 

11-  Vocês costumam brincar com as crianças com elementos de diferentes texturas, 

como massinha, folhas de plantas, tecidos e etc.? ( ) sim ( ) não ( ) as vezes Com 

quais? A avó dá gizão e aí eles colorem, quando o outro tio vai soltar pipa, o Enrique 

vai junto. 

12- Vocês costumam prestar atenção nos ruídos externos, como barulho de carro, 

avião, passarinho, buzina e etc.? (x) sim ( ) não ( ) as vezes 

Passa ônibus na rua, aí eles ficam olhando, dão tchauzinho para o motorista. (Fazem as 

coisas que a gente fazia quando era criança) 

13- Em relação à pergunta anterior, quais são os ruídos mais comuns e qual costuma 

ser a reação das crianças?  

14- Vocês costumam cantar ou ouvir música com frequência? ( ) sim ( ) não ( ) as vezes 

A Sandra é mais faladeira, canta mais. Se toca uma música ela canta, repete a letra do refrão 

logo em seguida. Não sabe cantar, mas segue e dança. 

O Enrique não, o negócio dele é celular para ver desenho. 

15- Qual o contato das crianças com os cheiros? Têm costume/gosta de sentir o cheiro 

das flores? ( ) sim ( ) não ( ) as vezes Se não gostam/costumam, por quê? 

Não liga para isso, é normal para eles. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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16-  Elogiam o aroma das comidas? (x) sim ( ) não ( ) as vezes 

Quando eles veem a avó chegando com sacola, não sabem nem o que é e já pedem o “papá”. 

Se eles já comeram e colocam alguma coisa diferente na frente, eles querem de novo, mais 

um pouco. 

17- Elas têm o costume de admirar as diferentes cores e formas da natureza? (x) sim ( 

) não ( ) às vezes 

O Enrique fica admirado com as cores. Quando o outro tio estava vendendo pipas, ele já 

ficou bastante empolgado querendo uma, porque eram muito coloridas. Se dependesse dele, 

escolheria todas, uma de cada, porque ele gosta. A Sandra brinca de pipa de vez em quando, 

correndo atrás. 

18- E as cores e formas de objetos dentro de casa? (x) sim ( ) não ( ) às vezes 

A casa tem texturas diferentes, paredes de pedra. O tio disse que eles brincam com isso, 

tocam, rabiscam a parede. 

19- Quais cores favoritas e quais cores não gostam? 

Enrique – azul 

Sandra – vermelho e rosa 

20- Elas gostam de interagir com pessoas de fora da APAE? (x) sim ( ) não ( ) às vezes 

Todas as crianças que vêm aqui eles gostam de brincar, não têm vergonha não. 

21- Durante a pandemia, as crianças têm estado mais agitadas:  

Sandra ficou mais agitada. Agora pede para ir na mãe direto, porque 

é o único lugar que pode sair. Antes da pandemia ela não ia tanto.  

O Enrique não, ele é muito tranquilo. Deu um celular na mão dele, ele fica em qualquer 

lugar que estiver. Mas o celular descarregando ou os primos chegando, ele fica brincando e 

correndo o dia todo. Ficou mais paciente, porque manteve uma rotina de brincadeiras e ele 

é bastante criativo, pega pedaço de tábua e finge que é avião, fica na correria o dia inteiro.  

22- Durante a pandemia, as crianças têm estado mais pacientes:  

23- Durante a pandemia, as crianças têm estado mais alegres: 

Após começarem a ir para a mãe passaram a ficar mais alegres, por 

ter rotina. Teve um dia que o Enrique foi dormir na casa do pai, ele 

não queria ir porque queria mexer no celular, então o pai disse que ele poderia mexer, e aí 

ele foi (para a avó poder trabalhar no dia seguinte). Ficam mais alegres e tranquilos porque 

têm essa fuga. 

24- As crianças têm ajudado nas tarefas domésticas: 

Apenas ajudam a jogar água no terreiro quando a avó vai regar as plantas. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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APÊNDICE III – Entrevista com Paloma mãe de Leonardo (antes do uso dos jardins) 

 

Dados pessoais: 

1- Idade da criança: 

Fez 5 anos recentemente 

2- Qual diferença funcional a criança possui?  

Síndrome de down 

3- Há quanto tempo a criança estuda na APAE? 

Há 3 anos na escola. Mas desde os 2 meses ele já começou a fazer um acompanhamento e com 

8 meses foi para o PIPA, que também pertence à APAE. Começou com fonoaudióloga e 

pediatra. 

4- Quantas pessoas moram na casa e qual o grau de parentesco (em relação à 

criança)? Já moravam as mesmas antes da pandemia? 

6 pessoas. A criança, o pai, a mãe e mais 3 irmãs. Já moravam. 

5- Qual a relação das crianças com os familiares, no geral? (É atenciosa, não 

conversa muito, gosta de abraçar, é amorosa, e etc.) 

Ele tem o dia dele, cada dia está de um jeito. Mas no geral ele gosta de conversar do jeitinho 

dele, pois ainda não sabe falar muitas palavras. 

6- Bairro que mora e características do bairro (Exemplo: possui praças, possui 

áreas verdes): 

7- Se relacionam com os vizinhos? ( ) sim (x) não ( ) às vezes Por quê? 

Brinca mais em casa mesmo, com o restante dos moradores da casa. Não possuem parentes 

(priminhos) que vão brincar com ele (é muito difícil de acontecer). 

Ele interage apenas com os avós que moram na casa ao lado, no mesmo terreno. E gosta. 

De acordo com o que a criança vivencia, assinale as alternativas correspondentes ou avalie 

de 1 a 5, sendo 5 gosta muito, 4 gosta, 3 razoavelmente, 2 não gosta tanto assim e 1 não 

gosta nada: 

1- Com que frequência vocês utilizam a área externa com a finalidade de explorar a 

natureza e estar perto dela?  (x) todos os dias ( ) apenas aos finais de semana ( ) 

maior parte dos dias ( ) poucas vezes ( ) raramente ( ) não usam 

Todo dia, toda hora fica lá fora. 

2- Ela gosta de vegetação (plantas, flores, 

hortaliças)?  

3- Ela tem contato com vegetação em casa? (x) sim ( ) não ( ) as vezes 

1 2 3 4 5 
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4- Ela gosta de brincar com a terra? 

Ele tem as coisas dele, pazinha e baldinho e gosta de brincar com isso. A netinha da Paloma 

tem regador, ele gosta de brincar com isso. 

5- Ela tem contato com a terra em casa? (x) sim ( ) não ( ) às vezes 

6- Ela já teve contato com animaizinhos de jardim, como minhoca e tatu-bola? (x) 

sim ( ) não 

Não tem medo e se bobear põe tudo na boca. 

7- Em casa, ela tem contato com quais tipos de vegetação? 

(x) vaso (x) horta (x) área verde sem hortaliças ( ) não tem vegetação 

8- Ela se alimenta bem de frutas? (x) sim ( ) não ( ) às vezes  

9- Ela se alimenta bem de verduras? (x) sim ( ) não ( ) às vezes  

10- Ela gosta das seguintes texturas? ( ) macio ( ) duro ( ) áspero ( ) liso ( ) não gosta 

Brinca 

11-  Vocês costumam brincar com a criança com elementos de diferentes texturas, 

como massinha, folhas de plantas, tecidos e etc.? ( ) sim ( ) não ( ) às vezes Com 

quais? 

Brinca por conta da escolinha também, por conta das atividades que eles recebem para fazer. 

Massinha/garrafa pet. 

12- Vocês costumam prestar atenção nos ruídos externos, como barulho de carro, 

avião, passarinho, buzina e etc.? (x) sim ( ) não ( ) às vezes 

Presta atenção 

13- Em relação à pergunta anterior, quais são os ruídos mais comuns e qual costuma 

ser a reação da criança?  

Tem coisa que ele fica incomodado e assusta ele mais, porque tem tipos de barulho que ele não 

gosta. Mas no geral fica mais tranquilo. 

14- Vocês costumam cantar ou ouvir música com frequência? (x) sim ( ) não ( ) às vezes 

Quando ele está no celular gosta de escutar as músicas da Galinha Pintadinha, que são as que 

ele já conhece. Gosta bastante de ver televisão (desenho) 

15- Qual o contato da criança com os cheiros? Tem costume/gosta de sentir o cheiro 

das flores? ( ) sim ( ) não ( ) às vezes Se não gosta/costuma, por quê? 

Não costuma, não é algo que chama atenção para ele. 

16-  Elogia o aroma das comidas? ( ) sim (x) não ( ) às vezes 

Ele não tem costume. 

1 2 3 4 5 
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17- Ela tem o costume de admirar as diferentes cores e formas da natureza? ( ) sim ( ) 

não ( ) às vezes 

Não, para ele tanto faz. Essas coisas não fazem diferença. 

18- E as cores e formas de objetos dentro de casa? ( ) sim ( ) não ( ) às vezes 

Mais com as coisas dele, brinquedinhos que ele já conhece e pode pegar. Agora coisas da casa 

ele não tem interesse. 

19- Quais cores favoritas e quais cores não gosta? 

Azul. Não sei é porque é uma cor que ele vê bastante nos exercícios e por ser menino a gente 

mostra bastante, mas ele gosta bastante. 

20- Ela gosta de interagir com pessoas de fora da APAE? (x) sim ( ) não ( ) às vezes 

21- Durante a pandemia, a criança tem estado mais agitada:  

Sim. No caso, ele já tinha a vidinha dele e uma rotina, ele fazia muita 

coisa, era a semana inteira rodando com ele. Na APAE, só na terça feira 

que ele não ia, porque ele tem fonoaudióloga aqui. Mas ele fazia terapia e um tanto de coisa e 

agora ele não faz mais. Então sentiu muita falta dessas coisas. No começo principalmente, ele 

sentiu muita falta. Pegava a mochila e dava tchau, ia em direção ao portão (passa um ônibus lá 

para busca-los, então qualquer um que passava perto, ele já achava que era o da APAE). 

22- Durante a pandemia, a criança tem estado mais paciente:  

Até hoje ele sente falta, não está 100% adaptado, ainda sente vontade de sair. 

23- Durante a pandemia, a criança tem estado mais alegre: 

Quando vê os coleguinhas, mesmo que pela tela do computador, ele fica 

feliz de vê-los, apesar da saudade de estar na escola. 

24- A criança tem ajudado nas tarefas domésticas: 

A mãe não deixa ele regar as plantas. Quando as irmãs vão, ele fica querendo, principalmente 

para brincar com a água, areia e terra. 

Ele não ajuda em nada mais, mas ela já percebeu que quando ele percebe que o almoço está 

pronto, pega o próprio prato e talher, bastante organizado. E pede pelo papá. 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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APÊNDICE IV – Entrevista com Melissa, mãe de Júlio (antes do uso dos jardins) 

 

Dados pessoais: 

1- Idade da criança: 

4 anos 

2- Qual diferença funcional a criança possui?  

Autismo 

3- Há quanto tempo a criança estuda na APAE? 

6 meses, mais ou menos. 

4- Quantas pessoas moram na casa e qual o grau de parentesco (em relação à 

criança)? Já moravam as mesmas antes da pandemia? 

Moram 6 pessoas. A criança, a mãe, o pai, as duas irmãs e a avó (mãe do pai). Todos já moravam 

antes da pandemia, inclusive a avó. 

5- Qual a relação das crianças com os familiares, no geral? (É atenciosa, não 

conversa muito, gosta de abraçar, é amorosa, e etc.) 

Abraçar ele é mais livre para abraçar o pai. O pai chega abrindo os braços e a criança vem e 

abraça. Já a mãe tem mais dificuldades, ele dá o corpo para que ela possa abraçar. Com as irmãs 

ele tem mais costume com a filha mais velha. Com a do meio ele brinca, mas não é a mesma 

relação. Às vezes ela dá uns gritinhos que o assusta e ele chora. Ele chora quando a do meio dá 

esses gritos, mas se a mãe grita com as meninas por exemplo, ele já não se incomoda. Com a 

sogra ele tem um convívio bom. 

6- Bairro que mora e características do bairro (Exemplo: possui praças, possui 

áreas verdes): 

Moram na zona rural de Coronel Xavier Chaves. Possui área verde no terreno que moram. A 

cidade em si possui praça e não é muito distante da cidade. Gastei uns 2 min de carro. 

7- Se relacionam com os vizinhos? ( ) sim ( ) não ( ) às vezes Por quê? 

É meio difícil, ainda mais que com a pandemia temos que ser mãe e professora ao mesmo 

tempo. Eu estou até combinando com a Paloma de leva-lo para brincar um pouquinho com o 

Leonardo, verei se levo na segunda-feira (que é o último dia de férias) para ver se brincam um 

pouco. Mas assim, ele tem mais costume de brincar com os meus sobrinhos, que eu levo na 

casa da minha mãe aos domingos. Só que ele não liga muito para brincar com eles não.  

De acordo com o que a criança vivencia, assinale as alternativas correspondentes ou avalie 

de 1 a 5, sendo 5 gosta muito, 4 gosta, 3 razoavelmente, 2 não gosta tanto assim e 1 não 

gosta nada: 



97 

 

1- Com que frequência vocês utilizam a área externa com a finalidade de explorar a 

natureza e estar perto dela?  (X) todos os dias ( ) apenas aos finais de semana ( ) 

maior parte dos dias ( ) poucas vezes ( ) raramente ( ) não usam 

Ele tem que vir aqui fora todo dia, andar pela horta toda. Gosta muito de correr e de brincar. 

Precisamos tomar cuidado porque tudo ele coloca na boca (mania de agora), aí se eu deixo 

o portão (que divide a varanda da área externa) aberto e ele vê que eu virei fechar, ele passa 

correndo e vai para a horta. 

Ele gosta das árvores, se sente bem com a natureza. 

2- Ela gosta de vegetação (plantas, flores, 

hortaliças)?  

3- Ela tem contato com vegetação em casa? (x) sim ( ) não ( ) às vezes 

 

4- Ela gosta de brincar com a terra? 

Sim, ele pega e põe na mão. 

5- Ela tem contato com a terra em casa? (x) sim ( ) não ( ) às vezes 

6- Ela já teve contato com animaizinhos de jardim, como minhoca e tatu-bola? ( ) sim 

(x) não Nunca teve contato, mas costuma mexer com a terra. 

7- Em casa, ela tem contato com quais tipos de vegetação? 

(x) vaso (x) horta (x) área verde sem hortaliças ( ) não tem vegetação 

8- Ela se alimenta bem de frutas? ( ) sim ( ) não ( ) às vezes  

Só come banana. Para comer as outras, precisa ser escondido (batido com mucilon, por 

exemplo). Mas do contrário, ele não come. 

9- Ela se alimenta bem de verduras? ( ) sim ( ) não ( ) as vezes Quais prefere? 

Ele come. Ela pica fininho, mistura no restante da comida e ele come numa boa. 

10- Ela gosta das seguintes texturas? ( ) macio ( ) duro ( ) áspero ( ) liso ( ) não gosta 

Tem coisas que sim e tem coisas que não. O pessoal da APAE manda gelatina, por exemplo, 

ele não gosta. Ele vê que é gelatina, pega a colher e entrega para ela dar para ele (comer), mas 

brincar ele não brinca. Não gosta de brincar de massinha (argila também não), a APAE manda, 

ela põe na mão dele, mas ele não brinca. Gosta mesmo de brincar na água. 

11-  Vocês costumam brincar com a criança com elementos de diferentes texturas, 

como massinha, folhas de plantas, tecidos e etc.? ( ) sim ( ) não ( ) às vezes Com 

quais? 

12- Vocês costumam prestar atenção nos ruídos externos, como barulho de carro, 

avião, passarinho, buzina e etc.? ( ) sim ( ) não ( ) às vezes 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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Às vezes ele para pra ouvir, mas não é muito com frequência não. 

13- Em relação à pergunta anterior, quais são os ruídos mais comuns e qual costuma 

ser a reação da criança?  

Não costuma se incomodar. Único ruído que de fato o incomoda, é o grito da irmã. Do contrário, 

carro/trem (passa perto), ele não liga. 

14- Vocês costumam cantar ou ouvir música com frequência? ( ) sim ( ) não ( ) às vezes 

Gosta de ouvir música, mas não de cantar. Aos poucos ele está falando alguma coisinha, mas 

fica só nisso. 

15- Qual o contato da criança com os cheiros? Tem costume/gosta de sentir o cheiro 

das flores? ( ) sim ( ) não ( ) às vezes Se não gosta/costuma, por quê? 

Nunca reparei se ele para pra sentir o cheiro. 

16-  Elogia o aroma das comidas? ( ) sim ( ) não ( ) às vezes 

Ele aparece na cozinha, fica perto de mim no fogão porque sabe que está perto da hora de ele 

papar.  

17- Ela tem o costume de admirar as diferentes cores e formas da natureza? ( ) sim ( ) 

não ( ) às vezes 

Flor ele gosta bastante, mas se ele para pra admirar só se for algo muito pontual. Por exemplo, 

ele gosta de desligar a televisão para ficar aquela tela azul, aí ele fica um tempão olhando a tela 

azul. 

18- E as cores e formas de objetos dentro de casa? ( ) sim ( ) não ( ) às vezes 

Tirando a televisão, ele não repara nas outras coisas. 

19- Quais cores favoritas e quais cores não gosta? 

Acredito que seja azul, mas ele já teve que fazer tarefas com outras cores, como vermelho e 

amarelo e ele gostou também. 

20- Ela gosta de interagir com pessoas de fora da APAE? ( ) sim ( ) não ( ) às vezes 

Ele não chegou a estudar na APAE de forma presencial, ele começou a estudar já era na 

pandemia. Não é muito de ficar brincando, mas ele gosta. Ele não estranha quando conhece 

pessoas novas (o que normalmente acontece com pessoas autistas). De primeira ele não interage 

tanto, mas acostumando com a pessoa ele passa a relacionar mais. Por exemplo, a irmã da 

Melissa vai lá e ele brinca com ela, gosta de interagir, sorri, fica dando a mão para que ela o 

leve para sair. 
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21- Durante a pandemia, a criança tem estado mais agitada:  

O contato maior com a irmã acho que para ele mudou um pouquinho 

(gritinhos). Ela também fica brigando muito com a irmã maior. 

Incomodou ele um pouquinho. Em relação à rotina, não mudou muito. O que acrescentou foram 

as atividades da APAE, tento fazer todo dia no mesmo horário, as vezes é difícil, mas eu tento 

seguir a rotina de fazer com ele, mas assim, para ele não teve muita mudança não.  

22- Durante a pandemia, a criança tem estado mais paciente:  

Ele não gosta muito de mudanças não. Antes da pandemia ele ia na fonoaudióloga e na 

psicóloga em Coroa, antes da pandemia. Ele brincava com elas. Acho que ele sente falta disso, 

mas não demonstra no comportamento. Fez falta porque ele estava acostumado, mas não mudou 

o comportamento. 

23- Durante a pandemia, a criança tem estado mais alegre: 

Ele fica mais alegre quando tem algo um pouco diferente, e tem uma 

visita, coisa do tipo (a tia e a prima estavam lá durante a entrevista). 

24- A criança tem ajudado nas tarefas domésticas: 

Não. Embora tenham falado que eu posso colocar ele para fazer algumas coisas, como guardar 

os brinquedos, ainda não o coloquei para fazer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 



100 

 

APÊNDICE V – Entrevista com Marta avó do Enrique e da Sandra (depois do uso dos 

jardins) 

 

1- Gostaram da experiência do uso do jardim? ( ) sim ( ) não Por quê? 

Gostei, já colhi couve, já colhi alface, o morango que com aquela chuva morreu, apesar de que 

ele já estava grandinho, o vaso não estava furado embaixo e eu não vi, aí com a chuva, ensopou. 

Plantei novamente, mas não sei se vai pegar, se pegar te mando uma foto. O peixinho também 

deu, já fiz à milanesa. No dia eu ia enviar, mas estou sem telefone. A hortelã... pegou tudo! A 

salsa virou aquele canteiro, é chão de salsa na beirada onde sua mãe colocou, ela está grandona. 

Aí estou colhendo, dou para minha nora, para minha vizinha. Só cebolinha que não tem mais 

porque “panhei” o restinho. 

2- Utilizaram o jardim quantas vezes na semana? ( ) todos os dias ( ) apenas aos finais 

de semana ( ) maior parte dos dias ( ) poucas vezes ( ) raramente ( ) não usou  

Esses dias de chuva eles não estão brincando porque a Sandra está tossindo muito, levei ela no 

médico e ele disse que ela está com tosse seca, provavelmente por alergia à galinha, porque ela 

passou o final de semana na casa da mãe e as galinhas ficaram dentro de casa, contato muito 

próximo. Utilizavam sempre que dava, tirando isso. 

3- As crianças têm gostado de ter contato com a vegetação? 

Gostam bastante 

4- Elas têm gostado de ter contato com a terra? 

Mexem bastante, pegam a terra e jogam na parede, enchem os vasinhos para plantar. O Enrique, 

eu mexendo ou não na horta ele me puxa e fala “eu quero”, porque agora ele está conseguindo 

falar mais coisa e fala que quer couve. Aí eu falo para ele me deixar “panhar”, senão ele quebra 

o pé. Aí aqueles 3 pés têm folhas grandes 

5- Elas ainda têm demonstrado interesse e alegria ao utilizar o jardim? (x) sim ( ) não 

( ) às vezes 

6- Elas têm demonstrado vontade de utilizar mais vezes, mesmo com o final da 

pesquisa? (x) sim ( ) não ( ) às vezes 

7- Elas têm demonstrado aborrecimento ao saber que utilizarão o jardim? ( ) sim (x) 

não ( ) às vezes 

8- Elas têm se alimentado bem de verduras? ( ) sim ( ) não  ( ) às vezes 

Estão se alimentando bem dessas verduras, o peixinho eles também comeram tudo e gostaram. 

Até a pequenininha gostou, porque fica crocante, então acho que ela achou graça do barulhinho 

que faz ao mastigar. Mas eles comem, são criados assim, comem de tudo.  
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9- Elas têm se alimentado bem de frutas? ( ) sim ( ) não  ( ) as vezes 

Sim, como eles comem de tudo o que der, eles comem. Mas o que eles comem mais aqui e é 

mais fácil deles comerem direto, é maçã, banana e laranja.  

10- Entre as texturas que as crianças não gostavam (ou não conheciam), há alguma 

que elas passaram a gostar depois desta experiência? ( ) sim ( ) não Se sim, assinale 

quais: 

( ) macio ( ) duro ( ) áspero ( ) liso 

O que eles mais gostaram de mexer foram os bambus, por incrível que pareça. Pode ver que 

está lá até hoje. Aí eles sempre brincam, escondem os brinquedos debaixo dos bambus. As 

pedrinhas eu coloquei junto com as que eu já tinha no jardim, aí quando é para brincar eu coloco 

um papelão por baixo e coloco elas por cima, porque a terra ali é arenosa, engolem as 

pedrinhas... aí para eles brincarem. 

11- Tiveram contato com animaizinhos de jardim? ( ) sim ( ) não Se ela teve contato 

agora e não tinha tido antes, qual foi a reação da criança? 

Minhoca a Sandra tem medo, mas tatuzinho eles pegam na mão. 

12- Qual tem sido o contato das crianças com os cheiros? Têm tido costume/gostado 

de sentir o cheiro das flores? ( ) sim ( ) não  ( ) às vezes 

A cebolinha sim, eles “panham” e ficam sentindo. A hortelã o Enrique põe na boca e come, 

direto da horta, porque o cheiro chama atenção. Se deixar eles pegam!  

13- Elas têm elogiado o aroma das comidas? ( ) sim ( ) não  ( ) às vezes 

Falam que está gostoso.  

14- Elas têm tido o costume de admirar as diferentes cores e formas da natureza? ( ) 

sim ( ) não  ( ) às vezes 

A Sandra repara tanto que arranca as flores todas, vai até a cozinha, me entrega e fala “vovó é 

para você”. Aí meu olho faz igual desenho animado (fica esbugalhado), e falo “quem mandou?” 

O Enrique não “panha” não.  

15- E as cores e formas de objetos dentro de casa? ( ) sim ( ) não  ( ) às vezes 

Eles mexem nas coisas, o que eles veem de diferente, eles gostam de mexer e reparar. Se tem 

peça de computador o Enrique vê e quer fazer robô, já a Sandra acompanha. Sabem nem o que 

é robô, mas estão brincando, quebram as peças, colocam dentro do Kinder ovo, ficam 

brincando. Mexem bastante.  

16- As crianças têm apresentado mudanças de comportamento no que diz respeito a 

atenção aos ruídos externos? ( ) sim ( ) não  ( ) às vezes 

17- Quais sãos os ruídos mais comuns e quais tem sido a reação das crianças? 
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Quando as motos de trilha aparecem a noite, aparece um tanto de luz, e eles ficam achando que 

é et, prestam bastante atenção e ficam olhando. Quando passa aqui na porta eles não vão lá fora 

ver, eles fecham o olho. Acho que é muito barulho para eles, por serem autistas. Até ficam 

curiosos para ver, mas tampam os olhinhos. Eles não gostam de barulho intenso, mas graças a 

Deus já estão maiorzinhos, então quando começa algo do tipo eles já vão lá para o fundo, 

tampam os próprios ouvidos. 

18- Vocês costumam cantar ou ouvir música com frequência? ( ) sim ( ) não  ( ) às vezes 

Eu brinco mais com eles de musiquinha. Com a Sandra eu fico brincando, vou batendo a mão 

para ela mexer com os braços, aí hoje até fiz isso na APAE para ver se ela sossegava um pouco. 

Mas eles ouvem, coloco um pen drive de música infantil e eles ficam escutando.  

19- Durante uso do jardim, as crianças têm estado mais agitadas:  

20- Durante uso do jardim, as crianças têm estado mais pacientes:  

Quando a Sandra está lá ela fica quieta, tranquila brincando, fazendo as coisas dela, arrancando 

a cabeça da boneca, sentada brincando. O Enrique não, ele fica andando a casa inteira.  

21- Durante uso do jardim, as crianças têm estado mais alegres: 

22- As crianças têm ajudado nas tarefas domésticas: 

23- O quão satisfeitos vocês estão com o projeto? 

24-  Vocês esperavam esse resultado? ( ) sim ( ) não ( ) mais ou menos 

Quando a Dorinha falou, eu fiquei desconfiada, porque achei que eles destruiriam tudo, mas 

aceitei a experiência. Acabou que eles não destruíram. As coisas continuam lá, algumas eu 

mudei de posição, as pedrinhas eu tiro e coloco quando é o momento de eles brincarem. As 

caixas de ovo com o tempo fui substituindo por outras ou colocando rolo de papel higiênico 

(corto eles no meio e coloco). 

25- O que poderia ter sido feito para melhorar a experiência? 

Acho que nada. Tudo o que foi feito está lá, só modifiquei a disposição, mas está lá. Deixo eles 

brincarem à vontade, eles colocam a terra em cima da grama, aí quando eles cansam de brincar 

ou no final de semana que o pai deles está de folga e os leva para casa, eu recolho as coisas, 

arrumo a terra. 
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APÊNDICE VI – Entrevista com Paloma mãe de Leonardo (depois do uso dos jardins) 

 

1- Gostaram da experiência do uso do jardim? ( ) sim ( ) não Por quê? 

Eu gostei muito, eu adorei. O Leonardo até hoje pula no pneu, toda hora que ele vai lá já 

fica pulando. Agora as outras coisas até que ele brincou bastante. A gente usou de acordo 

com o tempo, igual a Melissa falou, se tivesse pensado antes em colocar alguma coisa para 

proteger, mas mesmo assim ele aproveitou bastante. 

2- Utilizaram o jardim quantas vezes na semana? (x) todos os dias ( ) apenas aos finais 

de semana ( ) maior parte dos dias ( ) poucas vezes ( ) raramente ( ) não usou  

Toda hora ele estava usando. Gravei vídeo, mandei pra APAE, mandei para um tanto de gente 

para ver ele brincando. Ele passava direitinho pelas etapas, pisava na grama, na areia, no bambu 

e assim por diante. 

3- A criança tem gostado de ter contato com a vegetação? Gostou 

4- Ela tem gostado de ter contato com a terra? 

Mexe, ele gosta de mexer com terra. Ele tem uma botinha que quando meu marido vai lá capinar 

ele vai para a horta também querer mexer, apesar de ele arrancar um bocado também, ele puxa. 

Mas é isso, ele vai mexendo e aprendendo. 

5- Ela ainda tem demonstrado interesse e alegria ao utilizar o jardim? (x) sim ( ) não 

( ) às vezes – falou que é coisa do lado de fora da casa (no terreiro), ele adora 

6- Ela tem demonstrado vontade de utilizar mais vezes, mesmo com o final da 

pesquisa? (x) sim ( ) não ( ) às vezes 

7- Ela tem demonstrado aborrecimento ao saber que utilizará o jardim? ( ) sim (x) 

não ( ) às vezes 

8- Ela tem se alimentado bem de verduras? ( ) sim ( ) não  (x) as vezes – perguntei se 

ele se alimentou do peixinho q ela fez. Ela disse que sim, que comeu. 

9- Ela tem se alimentado bem de frutas? (x) sim ( ) não  ( ) às vezes 

Ele come bastante fruta e verdura, isso ele come 

10- Entre as texturas que a criança não gostava (ou não conhecia), há alguma que ela 

passou a gostar depois desta experiência? ( ) sim ( ) não Se sim, assinale quais: 

( ) macio ( ) duro ( ) áspero ( ) liso 

Só a serragem que não, o restante ele já tinha tido contado. Bambu ele já tinha visto, mas nunca 

tinha pisado, foi a primeira vez. Ele gostou de brincar 

11- Teve contato com animaizinhos de jardim? () sim (x) não Se ela teve contato agora 

e não tinha tido antes, qual foi a reação da criança? 
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Durante o uso do jardim ele não viu, mas ele já conhecia. 

12- Qual tem sido o contato da criança com os cheiros? Tem tido costume/gostado de 

sentir o cheiro das flores? ( ) sim (x) não  ( ) às vezes 

Ele não identifica. 

13- Ela tem elogiado o aroma das comidas? ( ) sim ( ) não  ( ) às vezes  

Ele sabe o cheiro do feijão. Não sei se na verdade é pelo barulho da panela de pressão que ele 

já conhece ou pelo cheiro, mas ele fala que é o feijão cozinhando. Mas verdura que tem um 

cheiro mais fraquinho, ele não reconhece. 

14- Ela tem tido o costume de admirar as diferentes cores e formas da natureza? (x) 

sim ( ) não  ( ) às vezes 

15- E as cores e formas de objetos dentro de casa? ( ) sim ( ) não  ( ) às vezes 

Se deixar só fica na frente da televisão. 

16- A criança tem apresentado mudanças de comportamento no que diz respeito a 

atenção aos ruídos externos? ( ) sim ( ) não  ( ) às vezes 

O que deixa ele agitado é o barulho da roçadeira, quando meu marido liga. As outras coisas 

ele não liga, inclusive os fogos. 

17- Quais sãos os ruídos mais comuns e tem sido a reação da criança? 

18- Vocês costumam cantar ou ouvir música com frequência? ( ) sim ( ) não  ( ) às vezes 

Adora uma música. Poe um funk, qualquer tipo de música ele adora dançar. As músicas da 

escola ele também gosta de dançar e cantar do jeitinho dele. 

19- Durante uso do jardim, a criança tem estado mais agitada:  

20- Durante uso do jardim, a criança tem estado mais paciente:  

Ele ficou bem tranquilo, às vezes ele ia sozinho. Eu o procurava e ele estava brincando com 

o percurso, jogando areia para cima ou pulando no pneu. 

21- Durante uso do jardim, a criança tem estado mais alegre: 

22- A criança tem ajudado nas tarefas domésticas: 

23- O quão satisfeitos vocês estão com o projeto? 

24-  Vocês esperavam esse resultado? ( ) sim (x) não ( ) mais ou menos 

Não, até no começo eu fiquei pensando como que ia ser, porque a gente não conhecia. A Melissa 

já tinha visto, mas eu não conhecia. Eu gostei muito, achei que para o Leonardo foi muito 

interessante. 

25- O que poderia ter sido feito para melhorar a experiência? 

Além de ser coberto, não. Achei a experiência muito boa, nossa gostei, ele também gostou. A 

gente tem que ver é por ele né, se ele gostou né. 
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APÊNDICE VII – Entrevista com Melissa a mãe de Júlio (depois do uso dos jardins) 

 

1- Gostaram da experiência do uso do jardim? (x) sim ( ) não. Por quê? 

Achei interessante e tipo assim, meu filho brincou (do jeito dele mas brincou), fez um pouco de 

bagunça. 

2- Utilizaram o jardim quantas vezes na semana? ( ) todos os dias ( ) apenas aos finais 

de semana (x) maior parte dos dias ( ) poucas vezes ( ) raramente ( ) não usou  

Levei ele para brincar umas 4x por semana, mas depois ficou só o pneu. Nós levamos ele para 

usar de vez em quando e utilizarei numa atividade da escola que ele tem que pular obstáculos, 

aí reaproveitarei. 

3- A criança tem gostado de ter contato com a vegetação? 

 Sim, ele gosta de mexer com vegetação e flor. 

4- Ela tem gostado de ter contato com a terra?  

Ele gosta de pôr a mão na terra. Eu fico um pouco restrita porque como aqui tem muito gato e 

cachorro e eles fazem cocô na terra, eu dou uma limitada. 

5- Ela ainda tem demonstrado interesse e alegria ao utilizar o jardim? (x) sim ( ) não 

( ) às vezes 

Só o fato de ele estar lá fora ele já gosta. 

6- Ela tem demonstrado vontade de utilizar mais vezes, mesmo com o final da 

pesquisa? (x) sim ( ) não ( ) às vezes 

7- Ela tem demonstrado aborrecimento ao saber que utilizará o jardim? ( ) sim (x) 

não ( ) às vezes 

8- Ela tem se alimentado bem de verduras? ( ) sim ( ) não  ( ) às vezes 

Ele comeu a flor (capuchinha), alface, eu pico miudinho e misturo no meio do arroz e feijão. 

9- Ela tem se alimentado bem de frutas? ( ) sim ( ) não  ( ) as vezes 

A única que ele come é a banana ainda, as outras eu coloco despistadamente na vitamina [não 

tinha fruta no jardim]. 

10- Entre as texturas que a criança não gostava (ou não conhecia), há alguma que ela 

passou a gostar depois desta experiência? ( ) sim ( ) não Se sim, assinale quais: 

( ) macio ( ) duro ( ) áspero ( ) liso 

De pôr a mão ele ainda não gosta de colocar em coisa molenga e macia, mas para comer ele 

lida bem. Areia ele brincou no dia que montou o jardim, por exemplo, isso ele gosta. 

11- Teve contato com animaizinhos de jardim? ( ) sim (x) não Se ela teve contato agora 

e não tinha tido antes, qual foi a reação da criança? 
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12- Qual tem sido o contato da criança com os cheiros? Tem tido costume/gostado de 

sentir o cheiro das flores? ( ) sim ( ) não  ( ) às vezes 

Nunca reparei. 

13- Ela tem elogiado o aroma das comidas? ( ) sim ( ) não  ( ) às vezes 

[Ele não fala, então essa questão foi pulada]. 

14- Ela tem tido o costume de admirar as diferentes cores e formas da natureza? (x) 

sim ( ) não  ( ) as vezes 

Ele gosta muito de ficar admirando, olhando, olha de vários ângulos. 

15- E as cores e formas de objetos dentro de casa? (x) sim ( ) não  ( ) às vezes 

Agora cismou com a tampa da panela de pressão, que não larga ela por nada. Terei que comprar 

uma nova porque ele atrapalhou a tampa. Perguntei se era pela cor ou formato, ela disse que 

acha que pelo formato. Já viu saindo a fumaça, mas nunca demonstrou interesse nisso. 

16- A criança tem apresentado mudanças de comportamento no que diz respeito a 

atenção aos ruídos externos? ( ) sim (x) não  ( ) às vezes 

Ele continua não gostando. Fomos em Coroas e estava rolando jogo entre o Flamengo e o 

Palmeiras. As irmãs começaram a gritar e comemorar muito, ele ficou muito nervoso, foi difícil 

acalentar. Chorou muito com fogos de artifício e com a gritaria. 

17- Quais sãos os ruídos mais comuns e tem sido a reação da criança? 

18- Vocês costumam cantar ou ouvir música com frequência? (x) sim ( ) não  ( ) às vezes 

Agora ele está cantarolando musiquinhas. Algumas dão para entender, como “Parabéns pra 

você” e “Atirei o pau no gato”. Mas algumas ele fica só na linguagem dele, não dá para entender. 

A fonoaudióloga canta com ele, eu canto, a sogra canta, porque sei que através disso que eu 

conseguirei alguma coisa dele. 

19- Durante uso do jardim, a criança tem estado mais agitada:  

20- Durante uso do jardim, a criança tem estado mais paciente: 

Ele está mais tranquilo e mais alegre pois só de estar do lado de fora da casa ele já fica feliz, 

gosta de ficar andando pela horta, temos que ficar de olho nele. Teve um dia que não vi o que 

ele colocou na boca, começou a vomitar, tive que levá-lo para o posto tomar soro. Tudo o que 

ele vê pela frente ele coloca na boca, então é uma preocupação. 

21- Durante uso do jardim, a criança tem estado mais alegre: 

22- A criança tem ajudado nas tarefas domésticas:  

[Não perguntei porque sei q não é a realidade q eles vivem]. 

23- O quão satisfeitos vocês estão com o projeto? 

24-  Vocês esperavam esse resultado? (x) sim ( ) não ( ) mais ou menos  
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Eu esperava, estava com expectativa pois era uma coisa diferente para ele, que eu achei que foi 

uma coisa bem positiva e produtiva. Para as expectativas que eu criei, porque fiquei assim, 

como ele não gostava de coisa diferente, aí eu achei q ele aproveitou bastante. 

25- O que poderia ter sido feito para melhorar a experiência? 

Farei novamente, mas em um lugar com telhado para não ter o problema da chuva, e um lugar 

que eu possa fechar por conta dos bichos, o cachorro e os gatos mesmo fizeram coisa na areia. 

Então quero evitar esse tipo de coisa. Tornarei a fazer, mas num lugar fechado em que eu possa 

trancar e não pegue chuva.  

 

 

 

 


