
TRILHA DOS SENTIDOS
Uma experiência de contato com elementos naturais e humanos usando o 

olfato, o paladar, o tato, a audição e a visão.

A ideia geral é dispor 
diferentes elementos no 

ambiente: sobre toalhas no 
chão, pendurados em árvores, 
em cima de bancos ou mesas. 
Em silêncio e descalças, as 
pessoas devem explorar o 

espaço usando os sentidos. Em 
seguida, cada pessoa deve 

compartilhar suas sensações, 
sentimentos e reflexões a 

partir dessa vivência.

Para estimular os 
sentidos você 
pode usar: 

- ervas frescas ou secas 
(manjericão, hortelã, 

alecrim, orégano, melissa) 
- especiarias (canela, 

cravo, cacau em pó, anis) 
- flores  

Olfato Paladar
- frutas fáceis de comer, de 
preferência brasileiras e da 

época (acerola, pitanga, 
jabuticaba) 

- frutas secas e castanhas 
Tato

- diferentes texturas (lixa, bucha, 
madeira, rolha, pano, algodão, 

bambu, metal) 
- diferentes formatos (cabaça, 

sementes, pedras) 
- diferentes temperaturas (pedras e 

metais são mais frios, madeira é 
mais quente) 

- para pisar: terra (molhada ou 
não), areia, folhas secas, grama, 

água 

Audição
- instrumentos musicais 
(chocalhos feitos com 
sementes, reco-reco, 

tambores artesanais, casca de 
coco, triângulo, tampas de 

panela) 
- apitos para chamar pássaros 

- gravação de sons da 
natureza ou uma música 

tranquila  

Visão
- objetos com diferentes 

cores (brinquedos e peças 
de jogos, colheres, 

esculturas ou enfeites 
diversos) 



Aproveite os elementos que você tem em casa 
para estimular os sentidos e dar novos significados 

a objetos já conhecidos. Dê preferência para 
elementos naturais, artesanais, que retratem a 

sociobiodiversidade local. 

Algumas 
dicas:

Alguns 
cuidados:

Em uma praça ou em um parque a trilha fica bem mais interessante 
e os elementos do local podem fazer parte da atividade. Mas também 

é possível montar a Trilha dos Sentidos em um ambiente fechado. 

Uma variação da atividade é dispor os elementos em uma corda 
amarrada em árvores, postes ou colunas. As pessoas são vendadas 

e se guiam pela corda para explorar os diferentes elementos. 

- verifique se há algum risco em cada objeto (experimente tocá- 
lo, cheirá-lo, comê-lo antes de colocar na trilha) 

- pergunte se as pessoas têm alguma alergia, antes de oferecer 
um alimento 

- não coloque elementos que possam causar medo ou repulsa. Se 
não, a atividade terá o efeito contrário do esperado 

- brinque junto com as crianças e aproveite!  


