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RESUMO 

 

O Clube de Jardinagem da cidade de Mineiros/GO foi criado como um espaço voltado para discussão 

e trocas de informações, com a realização de reuniões ordinárias mensais, promoção de encontros, 

visitas técnicas e oficinas de capacitação e a criação de grupos temáticos, visando o conhecimento 

de espécies ornamentais nativas e exóticas com potencial. O Objetivo do trabalho baseia-se no 

estudo detalhado em fontes documentais sobre o Clube de Jardinagem de Mineiros, desde antes 

mesmo de sua criação formal em 2007 até o ano de 2015, visando à demonstração das práticas e 

experiências de paisagismo e jardinagem como estratégias usadas pelo Clube na Educação 

Ambiental. Como resultados dos quase dez anos de existência, foram realizadas 143 atividades de 

extensão (entre encontros, excursões técnicas, cursos, oficinas, festas, feiras e exposições), 07 

trabalhos apresentados em eventos científicos (pôsteres e apresentações orais), 08 monografias e 66 

reuniões. Em resumo foram 224 ações que envolveram 9.444 participações. Na realização das 

atividades do Clube de Jardinagem, percebeu-se que as ações de paisagismo e jardinagem 

despertam o interesse pelo cuidado com o meio ambiente. O Clube, além de cumprir o papel pelo 

qual foi criado, se apresenta como articulador, visando o fortalecimento da Educação Ambiental na 

comunidade, pois as ações práticas voltadas para a conscientização da natureza atingem um público 

consideravelmente grande. 
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O interesse pelo paisagismo e jardinagem vem desde que o homem domesticou as plantas 

há dez mil anos (ARAÚJO, 2014). É uma área que cresce a cada dia em busca de melhoria na 

qualidade de vida (LIRA FILHO, 2002). Fato comprovado por Junqueira e Peetz (2014), devido ao 

crescimento do setor produtivo de flores e plantas no Brasil. Pois promovem influências altamente 

benéficas na vida da comunidade, seus efeitos são notados no equilíbrio do ecossistema, com a 

melhoria do ar, o controle da temperatura, o equilíbrio pluviométrico, o visual agradável e repousante, 

a diminuição de ruídos, entre outros benefícios (LIRA FILHO, 2001). Segundo Schinz (1988), o ato de 

criar um jardim é seguir em busca de um mundo melhor, pois, nossos esforços para aperfeiçoar a 

natureza, baseiam-se na expectativa de um futuro glorioso. 

Pensando nisso, houve a criação do clube de jardinagem de Mineiros/GO, que tem por 

objetivo reunir pessoas que se interessam pela jardinagem e paisagismo, propondo a realização de 

atividades voltadas para a educação ambiental, com foco para no crescimento da utilização e 

proteção das espécies ornamentais nativas, com o intuito de proporcionar bem-estar e lazer, para 

uma sociedade melhor. O Objetivo do trabalho baseia-se no estudo detalhado em fontes documentais 

sobre o Clube de Jardinagem de Mineiros, desde antes da sua criação até o ano de 2015, visando à 

demonstração das práticas e experiências de paisagismo e jardinagem como estratégias usadas na 

Educação Ambiental. 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Área do Estudo 
 

O Clube de Jardinagem está localizado no Município de Mineiros, no sudoeste do estado de 

Goiás, a 420 km da Capital Goiânia/GO (IBGE, 2016), com sede no Centro Universitário de Mineiros 

– UNIFIMES, situada a Rua 22, s/n. Setor Aeroporto. Possui dentro dos seus limites territoriais, uma 

das mais importantes unidades de conservação do Bioma: o Parque Nacional das Emas, assumindo 

grande importância quanto às questões ambientais de preservação da flora e fauna local. 

As ações do Clube são realizadas conforme planejamento feito pelos sócios ao início de 

cada ano, consta de reuniões mensais, contendo atividades como: palestras técnicas, cursos, mini-

cursos, exposições, excursões, oficinas, entre outras (SOUSA et. al., 2010; PAULA, et. al., 2008). 

 

2.2. Técnica e Instrumentos 

 

Ao analisar e descrever os dados da história do Clube de Jardinagem de Mineiros percebe-

se que o estudo é descritivo. Para Richardson (1999), abordagem é qualitativa, uma vez que, as 

análises terão por base o conhecimento teórico-empírico que permite aferir cientificidade ao tema do 

estudo.  

Bauer e Gaskell (2008) ressaltam que a abordagem qualitativa nas pesquisas sociais esta 

diretamente ligada à interpretação das realidades. Em discussão sobre qualitativo e quantitativo, 

chegam ao consenso de que não há quantificação sem qualificação, assim como não há análise 
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estatística sem interpretação. Com base nisso utilizou-se como procedimento técnico a pesquisa 

documental, pois de acordo com Godoy (1995), no enfoque qualitativo, a pesquisa documental deve 

ser utilizada representando uma forma inovadora, com contribuições importantes no estudo de 

diferentes temas. Consiste basicamente em estudar documentos buscando investigar os fatos sociais 

e suas relações ao tempo sócio-cultural-cronológico (RICHARDSON, 1999).   

Partindo por estes princípios, buscou-se os documentos que pudessem orientar a pesquisa, 

sendo preocupação maior, encontrar documentos que estivessem de fato alinhados às ações do 

Clube de Jardinagem, e finalmente aqueles que embasassem os objetivos propostos para o estudo. 

 

2.3. Coleta dos dados 
 

Para o estudo, fontes consultadas foram os sítios, banco de dados estatísticos e 

informações (IBGE, Prefeitura de Mineiros – informações sobre aspectos físicos, demográficos e 

ocupação; EMATER, UNIFIMES – informações sobre as ações) para obter toda e qualquer 

informação acerca do Clube de Jardinagem no município de Mineiros - Goiás.  

Pesquisou-se nos livros de ata e Blog do Clube de Jardinagem de Mineiros, nos relatórios 

dos Núcleos GAIA (Estudos e pesquisa em paisagismo e floricultura, criado em 2012 a partir das 

práticas do Clube de Jardinagem de Mineiros) e de Estudos e Pesquisa em Agroecologia do Centro 

Universitário de Mineiros, no Site da UNIFIMES (Centro Universitário de Mineiros), nos relatórios de 

atividades da EMATER Mineiros. Também foram pesquisados documentos nos relatórios e materiais 

do Programa de Extensão Universitária do Centro Universitário de Mineiros - UNIFIMES. Foram 

consultadas ainda, publicações resultantes dos projetos de pesquisa, além de outros materiais 

relativos às ações desenvolvidas.  

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Participar da construção de uma nova relação com o meio ambiente é estimular a adoção 

de técnicas que visem à harmonização entre o manejo agrícola e a conservação das florestas, 

apoiando práticas que reduzam a degradação dos recursos naturais contribuindo para a manutenção 

da fauna e da flora (TEIXEIRA, 2007).  

Com o intuito de participar da construção dessa nova relação à proposta teve por base um 

trabalho iniciado em 2006, no dia 17 de Março houve a primeira reunião da diretoria provisória do 

Clube de Jardinagem de Mineiros, após a participação de um grupo de mulheres em um Curso de 

Paisagismo Rural no I AGROMULHER em Mineiros/GO (SOUSA et. al., 2010; PAULA, et. al., 2008). 

Houve ainda, outras várias tentativas para a consolidação do Clube, porém somente no dia 06 de 

dezembro de 2007, durante uma exposição de Orquídeas no Centro Esportivo de Mineiros, 

aconteceu a referida e tão almejada posse da diretoria e abertura oficial do Clube de Jardinagem, 

com a participação de 50 pessoas de diferentes seguimentos da sociedade (SOUSA et. al., 2010; 

PAULA, et. al., 2008). 
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Entre as ações propostas e executadas pelo Clube de Jardinagem, destacam-se as 

atividades dos I e II Concurso de Plantas Ornamentais, Arranjos Florais e Mini-jardins (2008 e 2010), 

por sua importância ambiental no incentivo ao cultivo, preservação e resgate de espécies 

ornamentais nativas, e importância cultural pelo ato de confraternização e troca de idéias e conceitos 

sobre plantas, jardinagem e paisagismo.  

Outras atividades que não devem passar despercebidas são a Oficina de Mini jardins com 

crianças e adolescentes, como proposta de incentivo sobre a importância da preservação das 

espécies e do meio ambiente, e o Jardim Sensorial na praça (2011) que foi uma parceria da empresa 

ETH Bioenergia (hoje Odebrecht Agroindustrial), da EMATER Mineiros e o Centro Universitário de 

Mineiros - UNIFIMES, como parte programa Energia Social para a Sustentabilidade local, uma mostra 

dos jardins dos sentidos foi montada, chamando atenção para a importância da inclusão social e o 

respeito às pessoas portadoras de necessidades especiais. 

Os I Safári e II Safári fotográfico (Região Pedra Aparada em out/2008 e Assentamento 

Formiguinha – Região do Pinga Fogo, mai/2012), tiveram por finalidade levar a comunidade até 

alguns dos pontos turísticos da cidade, mostrando a beleza e exuberância da natureza, bem como 

mostrar a importância da preservação destes ambientes para a as gerações futuras. 

Como ações de grande importância e relevância, realizadas em 2015, que aqui devem 

receber grande destaque, têm-se as inaugurações dos jardins sensoriais da APAE Mineiros - Keiniti 

Yoshino (em homenagem ao voluntario, falecido que abraçou a causa da APAE por mais de 25 

anos), e o do Centro Universitário de Mineiros - UNIFIMES (Figura 01). 

 

Figura 01 jardim Sensorial do Centro Universitário de Mineiros – UNIFIMES (A) e Jardim 

Sensorial (Keiniti Yoshino) da APAE (B e C) em Mineiros/GO. 

 

Fonte: Clube de Jardinagem de Mineiros, acervo set/2016. 

 

São os primeiros jardins do Estado de Goiás com o objetivo de estimular o equilíbrio, a 

percepção e o desenvolvimento físico e mental das pessoas que passam a frequentar o local, além 
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de criar alternativas para a aprendizagem sobre plantas, animais entre outros elementos da natureza 

como auxilio na educação ambiental. 

Tem-se ainda a Festa da Semente com o resgate da agrobiodiversidade na trocas de 

sementes e mudas de espécies nativas e crioulas, também se revela de grande importância 

ambiental e cultural para à comunidade. 

Pode se perceber que todas as ações voltadas para a busca do equilíbrio do bem estar da 

humanidade com a conservação e a preservação dos recursos naturais, aliados a estudos, técnicas e 

tecnologias que permitam o desenvolvimento social e econômico, estão intimamente ligadas a 

programas e projetos de Educação Ambiental (TEIXEIRA, 2007).   

Atualmente o Clube conta com aproximadamente 150 sócios e como resultados dos quase 

dez anos de existência temos: 143 atividades de extensão (encontros, excursões técnicas, cursos, 

oficinas, festas, feiras e exposições), 07 trabalhos apresentados em eventos científicos (pôsteres e 

apresentações orais), 08 monografias e 66 reuniões. Em resumo foram 224 ações que envolveram 

9.444 participações (tabela 1). O Clube, além de cumprir o papel pelo qual foi criado, se apresenta 

como articulador, visando o fortalecimento da Educação Ambiental na comunidade. 

 

Tabela 1 Resumo quantitativo das atividades realizadas pelo Clube de Jardinagem de         

Mineiros/Goiás desde sua criação. 

Ação Quantidade Público 

Reuniões Mensais  66 1.124 

Encontros 36 3.803 

Excursões Técnicas 64 1.569 

Mini-cursos e Oficinas 22 437 

Outras Ações (Festas, Feiras, exposições e Conferências) 21 2.325 

Monografias 8 15 

Apresentação pôsteres/ eventos científicos 2 - 

Artigos publicados 5 171 

Quantidade/público total 224 9.444 

Fonte: Clube de Jardinagem de Mineiros; Elaboração: Sousa, Lucas G. de; set/2016. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As ações de paisagismo e jardinagem despertam interesse pelo cuidado com o meio 

ambiente, visando o fortalecimento da Educação Ambiental.  

Para atingirmos a sustentabilidade é necessário que as ações práticas e teóricas de 

educação ambiental façam parte no nosso dia-a-dia. Educar ambientalmente passa pela 

sensibilização da importância de ações como as propostas pelo Clube de Jardinagem, ligadas à 

preservação e conservação do meio ambiente que, sem dúvida, refletem bem-estar. 



6 

 

 
 

 

5. REFERENCIAS 

 

ARAÚJO, Roberto. Grandes temas do paisagismo: história e estilos de jardins (volume 1). São 

Paulo: Editora Europa, 2014. 

 

BAUER, Martin W.; GASKELL, George. Pesquisa Qualitativa com texto, imagem e som. 

Petrópolis: Editora Vozes, 2008. 

 

GODOY, Arilda Schmidt. Pesquisa qualitativa: tipos fundamentais. Revista de administração de 

empresas, São Paulo, v. 35, n. 3, p. 20-29, 1995. 

 

IBGE.; Censo 2016. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: 

<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=ecodmun=521310esearch=goias|mineiros>; Acesso 

em: 16/09/2016. 

 

JUNQUEIRA, Antonio H.; PEETZ, Márcia da S. O setor produtivo de plantas ornamentais do 

Brasil, no período de 2008 a 2013: atualizações, balanços e perspectivas. Revista Brasileira de 

Horticultura Ornamental, v. 20, N° 2, p. 115-120, 2014. 

 

LIRA FILHO, José. A. et alli. Paisagismo – Princípios Básicos. Viçosa: Editora aprenda Fácil, 2001. 

 

_______________________. Paisagismo – Elementos de Composição e Estética. Viçosa: Editora 

aprenda Fácil, 2002. 

 

PAULA, Márcia M. de; NAVES, Silvânia, B.; CABRAL, Kátia, F. Clube de Jardinagem de Mineiros -

GO. In: Congresso Goiano de Educação Ambiental, I. Goiânia: Anais... Universidade Federal de 

Goiás, 2008. 

 

RICHARDSON, Roberto J. Pesquisa Social: Métodos e Técnicas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1999 

 

SCHINZ, Marina. O mundo dos jardins. Rio de Janeiro: Salamandra Consultoria Editorial, 1988. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. Mineiros vai inaugurar o 1º Jardim Sensorial do 

Estado; SECOM; Disponível em: Acesso em: 19/09/2016. Mineiros – Goiás, Janeiro/2015. 

 

SOUSA, Lucas, G. de; PAULA, Márcia M. de; NAVES, Silvânia, B. O Paisagismo como Estratégia 

do Clube de Jardinagem de Mineiros na Educação Ambiental. Mineiros: Anais. IV Encontro de 

Iniciação Científica do Centro Universitário de Mineiros - UNIFIMES, 2010. 



7 

 

 

TEIXEIRA, Antonio C. Educação ambiental: caminho para a sustentabilidade. Revista brasileira 

de educação ambiental. Brasília: Rede Brasileira de Educação Ambiental n.2 134 p. v.:il., 2007. 


