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Abstract 
The architect, who works with the landscape, must  improve the quality of life in urban environment. 
The aesthetic goals need to be balanced and combined with ecological needs, contextual issues and 
user´s preferences. This is the case of the therapeutic gardens, in outdoor spaces of hospitals and 
centers of rehabilitive medicine. Restorative gardens for the sick, which were a vital part of the 
healing process from the Middle Ages to nowadays, provided beautiful and ordered settings in which 
patients could begin to heal, both physically and mentally. Gardens induce a sense of connectedness 
with the surroundings and a sense of comfort and the senses are stimulated with the use of plants, 
colors, sound, texture and fragrance. There are three distinct type of users of hospital outdoor spaces 
– the patients, visitors and employees – each with its own requirements and patterns of use. On the 
other hand, there is a lack of discussion or recommendations found in general literature on hospital 
design. This subject mustn´t be considered as a new market for landscape architects, but  actually as a 
challenge in this area of design. 
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1. INTRODUÇÃO 

O jardim terapêutico é uma das variedades de jardim que os homens vêm desenvolvendo desde a 
descoberta da agricultura há 10.000 anos atrás. A luz solar, o luar, as plantas e a água dos jardins 
sempre causaram sensações psicológicas significativas nos seres humanos. Cada sentimento pessoal, 
entretanto, está sempre sendo modificado, pelo contexto do jardim e pelo significado que a cultura 
corrente impõe à experiência do visitante. 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: como lugares de aliviar a dor ou 
para assistir às pessoas com dificuldades de orientação e equilíbrio, podendo ser rotulados como 
terapêuticos. 
 
O objetivo dos jardins terapêuticos é o de permitir aos seus ocupantes um local onde experimentem 
uma sensação de bem estar. E 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. Os jardins terapêuticos, como um reflexo da emoção 
individual, formação cultural e suporte social, originaram-se na Pérsia, no Egito e no Oriente, onde sua 
existência vem desde o nascimento da história. Os primeiros jardins apareceram na Europa durante a 
Idade Média, e suas formas foram sendo alteradas até a metade do século XVIII. Na época atual outros 
significados foram sendo adotados em programas de reabilitação, no tratamento do câncer e da AIDs, 
nas enfermarias e nos hospitais para tratamento mental. 
 
2.  BREVE HISTÓRICO 

Na Europa, os primeiros jardins terapêuticos surgiram nas instituições que cuidavam da pobreza e dos 
doentes e nas instituições de caridade que surgiram do século X ao XIV. O significado das palavras 
hospital e hospice passaram a se confundir. Os hospitais medievais ofereciam hospitalidade e caridade 
por motivos religiosos, e não de prática médica. A palavra hospital deriva do latim hospes, 
significando “hospedeiro”, e hospitium, designa os bons sentimentos que deveriam fluir entre o 
hospedeiro e o hóspede. Durante o século IV, o cristianismo alterou o significado de hospitium, que 
tornou-se o lugar onde cada sentimento era experienciado, pois a caridade era obrigação cristã.  
 



Reis e rainhas, nobres e homens da igreja, mercadores, guildas, e corporações municipais fundaram 
hospitais. A variedade e o pequeno tamanho, eram as características dos hospitais medievais. A 
maioria tinha a forma de pequenos agrupamentos para 5 a 12 residentes e estavam nas cidades, 
próximos às igrejas. Atendiam à pobreza: órfãos, peregrinos, paralíticos, idosos, enfermos e insanos. 
Seus residentes deveriam obedecer a algumas regras, como às de São Benedito ou a de Santo 
Agostinho. Eram oferecidos quartos para os peregrinos e viajantes, e às vezes havia um lugar na 
entrada do estabelecimento para dar esmolas aos não-residentes. Como os pobres e os não-residentes 
freqüentemente adoeciam, alguns hospitais ofereciam serviços de enfermagem. Poucos hospitais 
europeus, ao contrário dos hospitais bizantinos, egípcios e os da Espanha, especializaram-se em 
cuidados da saúde, e tinham médicos residentes. Somente no início do século XIII os médicos 
parisienses começaram a atender no Hôtel Dieu. De acordo com a classificação funcional, dos 858 
hospitais ingleses estabelecidos entre o século X e a supressão deles por Henrique VIII em 1547, são 
estimados que apenas 6% eram especializados em cuidados da saúde, 61% socorriam a pobreza e 33% 
eram leprosários, conforme GERLACH-SPRIGGS (1998: p.8). Os leprosários estavam sempre 
localizados distantes dos núcleos urbanos devido tanto aos preceitos bíblicos como à legislação 
dominante. A colônia de leprosos consistia de pequenas casas dispersas em um campo, sem a presença 
de uma praça central ou de muros ao seu redor. 
 
Na Idade Média, devido à necessidade de segurança, castelos, monastérios, igrejas e alguns hospitais 
levantaram muros ao seu redor. Dentro destes muros foram criados jardins. São Bernardo (1090-1153) 
descrevendo os propósitos dos jardins terapêuticos do hospital e de seu monastério em Clairvaux na 
França, diz: “Dentro dos muros, diversas espécies de árvores, que oferecem frutas sortidas formam 
um arvoredo próximo às celas dos doentes, oferecendo consolo às enfermidades dos irmãos e 
caminhos espaçosos aos andarilhos, dando-lhes calor e um agradável lugar de repouso. Os doentes 
sentam-se nos verdes gramados, onde é seguro, sombreado e protegido do calor do dia, e para o 
conforto de suas dores, diversas fragrâncias chegam às suas narinas... a terra transpira fertilidade, o 
inválido com seus próprios olhos, ouvidos e narinas, absorve com deleite as cores, sons e os aromas,” 
conforme COMITO (1978: p.177). 
 
O claustro central era o espaço aberto  dos monastérios e o mais importante jardim simbólico. 
Geralmente a própria igreja monástica formava a parede norte, e o refeitório, cozinha, dormitórios e 
celas completavam o fechamento. Uma arcada, descendente do peristilo romano, conectava todas estas 
salas e abrigava os usuários do sol e da chuva. O jardim estava dividido em quatro quadrados, como na 
tradição persa e nas lendas sobre o Jardim do Eden. Na interseção dos quatro caminhos que dividiam o 
jardim havia um poço ou uma fonte. Os monges plantavam juníperos ou outras plantas verdes para 
simbolizar a Árvore da Vida, do Gênesis. Também plantavam gramíneas e flores. 
 
Como todos os jardins fechados, o claustro foi projetado para apresentar ao observador uma visão da 
natureza altamente ordenada e selecionada. O céu e as próprias plantas recordavam a passagem das 
estações, enquanto que as vistas limitadas e restritas tinham a intenção de encorajar a contemplação e 
reflexão. O objetivo principal era a transformação espiritual do observador.  
 
O hospital monástico servia para três tipos diferentes de pessoas: os viajantes e peregrinos, alguns dos 
quais chegavam doentes e exaustos, os pobres e desamparados do local, e os visitantes que chegavam 
à igreja para ver suas relíquias e rezar nos locais sagrados. Não havia uma licenciatura específica. 
Diferentes pessoas ofereciam serviços especializados: enfermeiras e parteiras, curandeiros, 
farmacêuticos, barbeiros e cirurgiões, monges e padres. A maioria dos especialistas dominavam sua 
arte através do aprendizado prático e por tentativa e erro, mas sabiam pouco, e os monges guiavam-se 
por textos cristãos antigos. É possível imaginar a prática monástica como a combinação entre os 
remédios populares feitos de ervas com algumas idéias gregas sobre a harmonia entre os seres 
humanos e a natureza e prescrições dietéticas. O ritmo monástico de orações, trabalho e horário de 
refeições pode ser visto como um meio de descanso e recuperação para os peregrinos cansados e os 
hóspedes feridos ou doentes. 
 
Os paraísos medievais eram lugares para meditação, freqüentemente circulares e murados. Geralmente 
os monges o localizavam ao leste da igreja, atrás do altar principal. O sacristão e os monges cuidavam 



do jardim e cortavam suas flores, principalmente rosas e lírios, para decorar o altar, as fontes e 
estátuas. No século VII, com a instituição do culto a Maria, os jardins monásticos tornaram-se o 
jardim de Maria, um lugar de rosas e lírios, a rosa simbolizando seu amor e o lírio simbolizando sua 
pureza. 
 
Segundo SENNET (1997: p.155), o projeto paisagista que pretendia criar condições para encorajar a 
introspecção baseava-se em três elementos: o caramanchão, o labirinto e o espelho d´água. O primeiro 
era um lugar para o abrigo do sol, construído pelos jardineiros, com telhado de madeira, ou 
simplesmente treliças de galhos enfeitados com rosas e madressilvas, permitindo uma maior 
privacidade. O labirinto foi uma invenção dos gregos, que utilizavam árvores de pequeno porte – 
lavanda, mitra e santolina – distribuídas de forma a confundir o caminhante que, todavia, sempre 
poderia passar por cima deles, caso não encontrasse a saída. Na Idade Média esta idéia original foi 
adaptada. Eram usados arbustos mais altos e teixos. No início da época medieval, os labirintos 
simbolizavam a batalha da alma em busca do encontro com Deus, ou então, aquele que encontrava o 
ponto central via-se livre de encontros inoportunos. O espelho d´água, refletindo o rosto de quem o 
mirava, permitia a auto-contemplação.  

 
Figura 1: O jardim como paraíso terrestre. Artista anônimo. O Jardim do Claustro, 1519. The Metropolitum 

Museum of Art. Fonte: SENNET: 1997, p.159. 
 
No Renascimento, os pátios e os espaços abertos dentro e ao redor dos hospitais não eram mais do que 
espaços onde os usuários podiam perambular, sentar ou tomar sol, sendo despojados de seus 
significados místicos e religiosos. A chegada da peste bubônica em 1347 coincidiu com o maior 
declínio dos monastérios. Nos séculos XV a XVII, a corrupção em antigas sociedades de caridade e o 
surgimento de conflitos entre as autoridades políticas e religiosas fizeram com que faltasse auxílio 
econômico para estas instituições, resultando que não mais pudesse ser oferecido um ambiente decente 
para os doentes e os desamparados. Mas estes séculos também proporcionaram as sementes que mais 
tarde iriam germinar e florescer nos modernos jardins terapêuticos. A proliferação de cursos de 
enfermagem, melhoramentos no cuidado aos doentes mentais (Espanha), o progresso na ciência, a 
difusão de abordagens científicas para a medicina, a introdução de estatística e política econômica na 
arte de governar, e melhores normas sanitárias na França e Inglaterra, tudo isto veio a contribuir para o 
restabelecimento dos jardins terapêuticos. 
 
Durante o século XV, os hospitais espanhóis eram os melhores da Europa. Seguindo a tradição árabe, 
estes hospitais tinham um pátio central. A cozinha e a área de serviço ficavam no térreo, liberando o 
andar superior para os quartos, onde entrava a luz do sol e o ar fresco. No resto da Europa, os 
benefícios higiênicos não eram comuns até o século XVIII. O hospital de Zaragoza, Espanha, fundado 
em 1409, instituiu um sistema de cuidar dos pacientes que veio a influenciar o grande reformador do 
século XVIII, Philippe Pinel (1745-1826), que adotou estas práticas e popularizou estes métodos. Em 



Zaragoza, em vez de estarem confinados, como era o costume, os pacientes com doenças mentais 
seguiam uma rotina: eles comiam todos juntos nos refeitórios e depois iam trabalhar nos jardins, 
plantações, vinhedos e hortas. Apenas os pacientes “furiosos” ficavam presos em suas celas. Este 
método de socialização dos pacientes, veio a ser reconhecido no século XIX como “Tratamento 
Moral”. 
 
Quando o inglês John Howard (1726-1790), viajou pela Europa no final do século XVIII, ele 
descreveu hospitais com jardins para os pacientes, em Marselha, Pisa, Constantinopla, Trieste e Viena, 
segundo GERLACH-SPRIGGS (1998: p.14). Ele cita especialmente o jardim com a arcada aberta de 
Santa Maria Nuova em Florença. Nestes hospitais ele admirou o fluxo de ar fresco e a possibilidade 
dos pacientes observarem os jardins através de suas janelas além dos convalescentes poderem 
caminhar através deles. Um século depois, em 1889, quando o pintor Vincent Van Gogh esteve interno 
no asilo de Saint-Paul-de-Mausole em Saint-Rémy, ele encontrou um monastério antigo com um 
jardim abandonado e edifícios implantados no meio de campos de trigo. 
 

 
Figura 2: Vincent Van Gogh, Courtyard of the Hospital in Arles, 1889. Fonte: Van Gogh: 1979, p.230. 

 
Os hospitais para tratamento mental buscavam a implantação de jardins como auxílio às suas terapias, 
que hoje são chamadas de terapias ocupacionais e horticulturais, encorajando os convalescentes a 
exercitarem-se nos jardins e a tomar sol. A conjunção do Movimento Romântico com o egalitarianism 
da Revolução Francesa e Americana, marcou uma profunda mudança nos projetos dos hospitais para 
doentes mentais.  
 
Enquanto os hospitais para doenças mentais foram implantando consideráveis melhorias, os hospitais 
gerais enfrentavam décadas de crises epidêmicas e problemas de infecções. No último quarto do 
século XIX os cientistas passaram a dominar a prática antisséptica e os tratamentos médicos tornaram-
se as sementes da medicina científica moderna. Como vimos, os pavilhões hospitalares anglo-
franceses foram desenhados segundo os princípios e práticas higienistas. A teoria higienista assentava-
se sobre a hipótese dos miasmas que originavam as doenças. Desde o Renascimento, o isolamento dos 
doentes com a quarentena e a limpeza das ruas e casas, tinham sido a defesa pública contra as 
emanações. No século XVIII, os hospitais militares recomendavam a limpeza, a circulação do ar e 
ambientes ensolarados e bem cuidados para diminuir o contágio e a taxa de mortalidade.  
 
O aumento das taxas de infecção nos pacientes internados nos hospitais superlotados atingiu níveis 
alarmantes no século XIX devido à intensa urbanização das cidades e aos procedimentos descuidados 
de cirurgia, patologia e autópsia. Então em 1867 Joseph Lister (1827-1912) publicou seu ensaio no 
qual ele retomava os estudos de Pasteur sobre fermentação, demonstrando que existiam partículas no 



ar que causavam infecções. Um pouco mais tarde, Pasteur publicou as bases bactereológicas da 
hospitalização e as noções de assepsia. 
 
A intervenção médica sobre o meio e a disciplina do espaço, envolvendo o indivíduo, regulamentaram 
o funcionamento de toda a estrutura hospitalar concebida a partir do século XVIII. O hospital passou a 
ter uma função terapêutica deixando de ser um lugar terminal para o doente, transformando-se num 
objeto de preocupação especial; afinal, o sucesso do tratamento - a cura – estaria diretamente 
relacionada às suas propriedades. “Tudo isso mostra como, em sua estrutura espacial, o hospital é um 
meio de intervenção sobre o doente. A arquitetura do hospital deve ser fator do instrumento de cura”, 
conforme FOUCAULT (1986: p.108). 
 
2.1 O desenho dos hospitais e os espaços livres 

O Royal Naval Hospital em Stonehouse, era a mais notável construção hospitalar do século XVIII. A 
construção do pavilhão inspirou a arquitetura hospitalar no século XIX, com ênfase nos jardins, 
principalmente na França e Inglaterra, segundo GERLACH-SPRIGGS (1998: p.15). Construído em 
1765 para atender os marinheiros doentes, podia acomodar 1200 pacientes. Consistia de edifícios de 
três andares ao redor de um grande retângulo gramado, como um campus universitário. Uma contínua 
colunada aberta unia cada edifício com o seu vizinho. Cada um dos cinco edifícios que continham as 
enfermarias, tinha uma planta quadrada, dividida na metade por uma repartição; cada enfermaria 
atendia 25 leitos, num quarto iluminado e ventilado por uma fila de janela em um dos lados. Quando 
os inspetores franceses visitaram o hospital em 1787, encontraram um projeto que estava de acordo 
com os princípios dos benefícios da ventilação. Suas sugestões foram adotadas e os pavilhões deste 
tipo tornaram-se o modelo para o projeto de um bom hospital no século XIX. O primeiro realizado na 
França foi o Hospital Lariboisiére em 1846-1854, que serviu para Florence Nightingale como modelo 
das reformas dos hospitais na Inglaterra.  

 
Figura 3: Evolução das formas hospitalares. Fonte: MIQUELIN: 1992, p.28. 

 
Uma feliz conseqüência do projeto em pavilhões foi o espaço que surgiu entre os edifícios das 
enfermarias. Quando os hospitais estavam limitados a 2 ou 3 andares, o único espaço aberto que 
poderia ser usado pelos pacientes eram os jardins, se os diretores do hospital os incluíssem em sua 
terapia. Mas os espaços abertos entre as enfermarias permitiam maior insolação e ventilação nos 
quartos e mesmo sem a possibilidade de vê-los de suas camas, os pacientes poderiam caminhar através 
dos jardins. 
 
A enfermeira Florence Nightingale (1820-1910) afirmava que os novos planos higiênicos dos hospitais 
também traziam benefícios terapêuticos. Conforme MICHELIN  (1992: p.46-47), Nightingale, em 
1859 na Inglaterra, questionava sobre a teoria dos miasmas. Baseada nas suas experiências durante a 
Guerra da Criméia, ela sugeria que os defeitos dos hospitais existentes residiam principalmente, na 
falta de modelos adequados de iluminação  e ventilação naturais, áreas mínimas por leito, e na 



superlotação. A partir de observações sobre o sistema pavilhonar, ela estabeleceu as bases e dimensões 
do que ficou conhecido posteriormente como “enfermaria Nightingale”. Era basicamente um salão 
longo e estreito com os leitos dispostos perpendicularmente em relação às paredes perimetrais; um pé-
direito generoso e janelas altas entre um leito e outro, de ambos os lados do salão, garantiam 
ventilação cruzada e iluminação natural. As instalações sanitárias ficavam numa das extremidades. 
Este arranjo tornou-se o modelo de espaço de internação a partir de 1867 por, no mínimo, 50 anos. 
Este modelo tem exemplares espalhados por todo o mundo ocidental. 
 

 
Figura 4: Galeria de Cura, anexa às enfermarias. Fonte: BITTENCOURT: 1998, p.85. 

 
A nova ciência médica com ênfase na higiene e nos projetos de pavilhões hospitalares oferecia a 
possibilidade de uso dos jardins pelos pacientes do hospital mas não eram projetados diretamente para 
o uso terapêutico. A conexão terapêutica entre a enfermagem e a medicina nos hospitais e os jardins 
vêm do movimento Romântico do século XVIII e das cenas pastorís ou bucólicas. Daí vem a noção de 
que a natureza e os jardins são lugares para a restauração do corpo e do espírito. Então revitalizados, 
os jardins reforçam os procedimentos terapêuticos. 
 
Um texto que reforça a união cultural entre a horticultura e a medicina, é o do memorial para a 
implantação de um hospital e de seu jardim na Alemanha, escrito por Christian Cay Lorenz Hirschfeld 
(1741-1792) e citado por GERLACH-SPRIGGS (1998:p.18): “Os hospitais estão situados fora ou nos 
arredores das cidades para permitir espaço aos jardins. Eles devem ser localizados longe do barulho 
das áreas urbanas, em locais saudáveis, não em vales ... locais ensolarados, secos, altos e protegidos 
dos ventos e em solos secos. Um hospital deveria permanecer aberto, não enclausurado. E o jardim 
deveria estar diretamente conectado ao edifício, em seu entorno. E das janelas deve-se avistar cenas 
alegres para animar os pacientes e convidá-los a dar um passeio. As plantas, bancos e cadeiras 
acompanham os caminhos e maciços de árvores são melhores do que fileiras. As coníferas devem ser 
evitadas; o ideal é que as árvores tenham folhas brilhantes e flores colorida, além de arbustos 
perfumados e floridos. Um jardim de hospital deveria ter elementos que encorajassem o 
aproveitamento da natureza e promovesse uma vida saudável. Isto ajudaria a esquecer as tristezas e 
preocupações e encorajar uma atitude positiva. Não deveria ser permitido nenhuma cena melancólica 
ou sentimento de mortalidade. Os espaços entre os grupos de árvores deveriam ser gramados e 
canteiros floridos. Riachos barulhentos poderiam correr através dos campos floridos e quedas d´água 
poderiam ser ouvidas entre a vegetação. Algumas plantas perfumadas poderiam ser agrupadas juntas. 
Numerosos pássaros canoros seriam atraídos pelo espaço sombreado e calmo. E suas músicas 
alegrariam os corações. Poderiam ser construídas coberturas e gazebos nos locais onde as visuais 
fossem magníficas”.   
 
Os princípios da higiene passam a fundamentar o modo de vida contemporâneo. O desenvolvimento 
de novas terapias, denominadas precisamente de higiênicas, tais como a hidroterapia, curas 
atmosféricas, tratamento da tuberculose, contribuíram para reabilitar a água, o ar e o sol, elementos de 
base da higiene urbana, da higiene do alojamento e a do indivíduo. A aprendizagem da limpeza 
produziu uma nova sensibilidade estética. Os ornamentos, condenados em nome da higiene, foram 
julgados inúteis. A fantasia e a complexidade das formas foram reprimidas. A limpeza torna-se o 
elemento base da beleza – o claro e o branco foram dotados de um valor verdadeiramente notável. 



Esses princípios higienistas reuniram as teorias artísticas que nortearam as ações na Alemanha e 
Inglaterra, desde o final do século XIX (especialmente nos domínios da arquitetura e artes aplicadas) e 
que procuraram libertar a arte da pressão dos estilos históricos.  
É a partir desta época que sentiu-se a necessidade do isolamento de portadores de doenças infecciosas 
em hospitais especiais – os hospitais de isolamento; da segregação do espaço hospitalar no meio 
urbano e sobretudo longe de vizinhanças populosas; e da implantação de hospitais em locais secos e 
ventilados. O tratamento de doentes acometidos de moléstias contagiosas em hospitais para isso 
exclusivamente destinados – é um princípio incontestável de higiene, universalmente reconhecido. 
Multiplicaram-se assim na Europa e, simultaneamente, pelo Brasil, os manicômios, os leprosários e os 
sanatórios. A escolha de cidades ou zonas para sediar estes estabelecimentos, influenciou 
decisivamente no cotidiano da população ali já instalada, determinando, muitas vezes sem o seu 
consentimento, os destinos da comunidade, numa situação de difícil assimilação. 
 
A partir de 1900, com a introdução do elevador e da estrutura metálica, os hospitais foram instalados 
em edifícios de vários andares. Dentro destes edifícios, os principais determinantes do projeto eram as 
novas descobertas da medicina e da tecnologia médica. Os laboratórios, as salas de radiografia e os 
centros cirúrgicos, com determinantes espaciais específicos, passaram a influenciar no espaço 
reservado para os pacientes, com os hospitais tornando-se cada vez mais eficientes em termos de taxa 
de recuperação. 
 
As edificações hospitalares da década de 1940 incorporaram os avanços da engenharia: o ar 
condicionado tornou possível espaços interiores sem janelas e com ventilação artificial, com as 
estruturas possibilitando maior número de andares. Segundo FRANCIS (1996: p.262), a profissão 
médica não partilhava a responsabilidade pelo controle da saúde com a sociedade, e os pacientes 
tendiam a ver a medicina somente como uma tecnologia. Nesta época, os profissionais não 
consideravam que os pacientes pudessem ajudar em sua própria recuperação e não levavam em conta a 
contribuição do ambiente físico. Aos poucos, os pesquisadores começaram a ligar os efeitos do 
ambiente físico e social na freqüência  e gravidade de algumas doenças, como as doenças 
coronarianas. Modernamente foi verificado que o tempo de hospitalização depende da estimulação dos 
pacientes, como nos pacientes ortopédicos e de problemas de coração e nas maternidades. Os espaços 
livres externos seriam os locais mais adequados para a estimulação e recuperação dos pacientes. 
 
2.2 Inovações na Terapia Ocupacional e Terapia Horticultural 

A jardinagem, como uma atividade planejada e ligada ao regime terapêutico, encontrou seu papel 
quando a terapia ocupacional iniciou no século XX. A Terapia Ocupacional tinha sido uma forma de 
trabalho e recreação nos hospitais de doença mental que estabeleceram programas regulares de 
trabalho, jogos, contar histórias e música, como um antídoto à monotonia. 
 
A terapia horticultural apresenta um envolvimento ativo com as plantas e a jardinagem e está integrada 
a um programa clínico; teve diversos inventores, alguns amadores, outros profissionais. Os hospitais 
mentais tinham uma longa tradição de trabalhos com o plantio, principalmente porque muitos 
necessitavam operacionalizar grandes fazendas, onde plantavam alimentos para uso próprio. Alguns 
sanatórios para o tratamento de tuberculosos tinham programas de trabalho similares. Alguns autores 
citam que a jardinagem foi usada como terapia para os veteranos de guerra, nas décadas de 20 e 30. 
 
Após a II Guerra Mundial, a terapia horticultural tornou-se mais conhecida, devido ao trabalho nos 
hospitais militares com os veteranos, e com a criação de grupos de voluntários que formavam clubes 
de jardinagem, estufas e programas de jardinagem nos hospitais. Em 1960, o Dr. Donald Watson e 
Alice Burlingame, psiquiatra e terapeuta ocupacional, publicaram o primeiro livro sobre o tema, 
“Therapy Through Horticulture”, no qual salientavam o papel do trabalho com as plantas para a 
motivação e recuperação dos pacientes. No ano anterior, o Rusk Institute for Rehabilitation and 
Medicine, de Nova York, recebeu de presente uma estufa e um pequeno jardim de Enid Haupt, e lá foi 
implantado um programa de terapia horticultural. A principal ênfase do programa era a de reforçar os 
ganhos físicos que os pacientes estavam obtendo. Em 1969, na Clemson University da Carolina do Sul, 
foi criado um programa que recebeu prêmios, onde os estudantes aprendiam a ensinar cegos, surdos e 



doentes mentais através da terapia horticultural. Em 1973 foi criada uma associação profissional, a 
National Council for Therapy and Rehabilitation Through Horticulture. O desenvolvimento da terapia 
horticultural veio a oferecer novos meios de integrar os jardins a diferentes clínicas e hospitais 
especializados. Apesar desse progresso, poucos hospitais dispõem de jardins para a fruição de seus 
pacientes, visitantes e corpo clínico. 
 
A arte e a ciência da medicina teve um grande progresso, mas o cuidado com os ambientes onde ela é 
praticada permanece inalterado. Cada vez mais é importante a integração entre os espaços internos e 
externos. Mas os hospitais e clínicas fecham-se em ambientes climatizados por ar-condicionado, 
iluminação artificial, e seus vários andares são interligados por elevadores, de maneira semelhante aos 
grandes edifícios de escritórios. 
 
Os jardins terapêuticos não são propostos como um modelo alternativo de terapia – eles não curam. 
Mas os jardins dos hospitais são essenciais para contribuir com o bem estar dos pacientes, auxiliando a 
medicina terapêutica. A pesquisa de Roger Ulrich, citada por GERLACH-SPRIGGS (1998: pp.35-48), 
“View Through a Window May Influence Recovery from Surgery”, demonstra que a interação dos 
convalescentes com o mundo natural, pela observação de um jardim através de uma janela, tem 
estatisticamente grande importância na rapidez de sua cura e no menor uso de analgésicos, reduzindo a 
depressão que acompanha os casos de prolongada estadia nos leitos hospitalares. 
 
Rachel e Stephen Kaplan, em seu livro “The Experience of Nature, a Psychological Perspective”, 
consideram a natureza como provedora de coerência, legibilidade, complexidade e mistério. “ Um bom 
jardim possui todos os elementos que atraem nosso interesse: coerência, como nossa habilidade de 
tirar sentido e compreender a paisagem; complexidade, a riqueza do cenário; legibilidade, nossa 
habilidade para ler, compreender e decifrar o jardim (em essência, interpretar a complexidade com 
coerência); e mistério, a dimensão final – a promessa de algo a mais a ser descoberto”, conforme 
KAPLAN (1989: pp.50-57). E como diz Syvia Crowe, em Garden Design, a questão da relação entre 
nossas mentes e o universo faz-nos primeiro organizar as formas naturais em modelos facilmente 
compreensíveis e rearranjá-las em novas composições, as quais nos agradam por abrir novos e menos 
óbvios campos de compreensão. 
 
3. RECOMENDAÇÕES DE PROJETO 

Destacamos algumas características essenciais dos jardins terapêuticos, baseadas em estudos de caso e 
na pesquisa bibliográfica: 
 
3.1 Visibilidade: quando uma pessoa entra no edifício hospitalar, ou se move através de suas 
circulações, é importante que seja capaz de ver o jardim, o pátio interno ou uma área natural que tenha 
potencial de ser utilizada. COOPER (2001: pp.36-41) visitou 70 hospitais que tinham espaços ao ar 
livre utilizáveis, e apenas 3 incluíam sinalização para o jardim. Uma sugestão é a instalação de mapas 
no hall de entrada ou no elevador, indicando o jardim, bem como a sua proximidade com a lanchonete. 
 

 
 



Figura 5: Dimensões adequadas (mínimo 6,00 m entre as janelas) e uso da vegetação para permitir privacidade 
no espaço livre, evitando que o usuário sinta-se “dentro de um aquário”. Baseado em FRANCIS: 1990, p.273. 

3.2 Segurança: é essencial que o corpo clínico, os pacientes e os visitantes sintam-se seguros no 
jardim, mas sem que se sintam fechados (como num aquário) ou vigiados. Os hospitais infantis devem 
oferecer a oportunidade de brincar nos espaços livres. Como nos hospitais as atividades são restritas, 
estes espaços podem oferecer a chance da criança “gastar energia” e, portanto poderá dormir e se 
alimentar de melhor maneira. As áreas de brincar nos hospitais devem ser semelhantes àquelas 
destinadas às crianças saudáveis, só que com um cuidado maior em relação à acessibilidade de 
deficientes físicos, ou crianças com gesso. A segurança é fundamental. Portanto, na escolha do piso, 
devem ser evitados materiais como areia e pedregulho. Até a década de 70, era proibido trazer crianças 
para visitar um paciente. A liberação destas visitas é mais um motivo para um bom projeto dos 
espaços livres, onde as crianças possam se distrair, enquanto os adultos visitam o paciente. Alguns 
equipamentos de playground, um lago com peixes, ou um telescópio no jardim, podem distrair a 
criança por um bom espaço de tempo. 
 
3.3 Características de Familiaridade: as pessoas nos ambientes hospitalares estão estressadas pelo 
trabalho ou pela doença, portanto necessitam ter acesso a locais calmos e familiares. Clare Cooper 
Marcus tem escrito livros e artigos sobre o tema dos jardins terapêuticos. Para a autora, os arquitetos 
não deveriam ter a plástica e a estética como o principal elemento de um jardim terapêutico. Em vez 
disto, ela enfatiza que os pacientes necessitam de um cenário calmante e com elementos familiares, 
como espécies vegetais conhecidas. Segundo ela, os arquitetos paisagistas “não querem ouvir isto. 
Mas quando alguém está doente, a última coisa que ele deseja é observar um cenário dramático e 
diferente. Quando estamos estressados queremos observar algo atraente e familiar ”, segundo 
THOMPSON (1998: p.73). Roger Ulrich, um psicólogo ambiental da Texas University, realizou uma 
pesquisa sobre jardins terapêuticos em 1984. O autor demonstrou que os pacientes de cirurgia que 
apreciavam a vista das árvores de suas janelas no hospital, recuperavam-se mais rapidamente e 
necessitavam de menos analgésicos do que os pacientes que olhavam para apenas paredes brancas.  
 

 
Figura 6: No Mount Zion Clinical Cancer Center, o jardim atrai pacientes, familiares e membros do corpo 
clínico, como um oásis verde, em contraste com o interior asséptico da clínica. Fonte: LA,, out/2001, p.36. 

 
3.4. Oportunidades de fazer escolhas: o estresse provoca descontrole e tem efeitos negativos no 
sistema imunológico e na satisfação profissional do corpo clínico. Um jardim permite que as pessoas 
recuperem seu controle, “escapando para o ar livre”, e esta é uma das maiores motivações para o uso 
dos jardins nos hospitais. Portanto, a facilidade de acesso é fundamental, bem como locais com 
alguma privacidade, diferentes vistas ou bancos para sentar ao sol. O estado de saúde dos pacientes 
determina a sua capacidade de usufruir dos espaços externos, principalmente aqueles que necessitam 
de monitoramento ou que dependem dos cuidados de enfermeiros e atendentes para sua mobilidade 
física. Por exemplo, os pacientes ortopédicos são basicamente saudáveis, mas estão em recuperação. 



Entre os pacientes que podem usufruir e se beneficiar destes espaços livres mais livremente estão as 
mulheres em trabalho de pré ou pós-parto, os dependentes de drogas ou álcool, os pacientes 
psiquiátricos e os que estão reaprendendo a usar o seu corpo. Os pacientes devem ter opções de 
escolher entre espaços ensolarados ou sombreados, facilidade de acesso, mobilidade, proximidade de 
sanitários e água, além de assentos confortáveis.  
 
3.5. Oportunidades para contato social: o simples fato de encontrar pessoas com problemas em 
comum e partilhar de suas preocupações e esperanças, reduz o estresse e aumenta o bem estar dos 
pacientes e visitantes, principalmente se o ambiente é agradável e aconchegante. Há três tipos de 
usuários: os pacientes, os visitantes e o staff do hospital, composto de corpo clínico e atendentes, cada 
grupo com suas necessidades e padrões de uso. Nos estudos de caso de Francis, foram observados que 
os maiores usuários são os componentes do staff, em grupo ou sozinhos, seguidos pelos visitantes. 
Deve ser oferecida a privacidade para cada grupo de usuários, conforme FRANCIS&PAINE (1990, 
p.267). 
 
3.6. Contato com a natureza: as pesquisas demonstram que a visão e o contato com a natureza 
resultam em benefícios terapêuticos. Os jardins devem incluir uma variedade de espécies que 
floresçam nas diferentes estações, plantas ou árvores que atraiam borboletas e beija-flores, folhas que 
se movam com a brisa, elementos que possibilitem a visão e o som da água escorrendo, e até mesmo a 
visão do céu, permitindo a observação das nuvens se movendo. Os canteiros para a prática da 
jardinagem devem ser implantados em alturas apropriadas, para também ser utilizado por portadores 
de equipamentos, como cadeiras de roda. Ao oferecer um paisagismo adequado, irá encorajar o 
usuário a integrar-se com o ambiente. A supervisão das atividades ao ar livre é especialmente 
importante. Por exemplo, as crianças com paralisia cerebral podem ser motivadas a usar seus 
músculos. O crescimento das plantas e seu fenecer representam ciclos similares com a vida humana. 
Como nós, os jardins necessitam de cuidados e de tempo, têm limites e potenciais. 
 
4. CONCLUSÕES 

No decorrer de nossos trabalhos didáticos, orientando alunos em pesquisas, projetos e trabalhos de 
conclusão de curso, sentimos a falta de informações e material bibliográfico sobre o tema. À partir 
deste desafio, iniciamos a pesquisa. Consideramos essencial o estabelecimento de vínculos entre a 
Universidade e a comunidade, com a aplicação dos conhecimentos adequados pelos alunos durante o 
Curso. Na verdade, não há dados concretos para saber quais os elementos do projeto de um jardim de 
hospital são realmente terapêuticos. Ou ainda, quais seriam os elementos apropriados para 
determinados grupos de pacientes, psiquiátricos ou infantis, por exemplo. Primeiramente devemos 
compreender a rotina diária de um hospital e as necessidades do corpo médico, dos atendentes e dos 
pacientes. O diálogo é essencial. Na maioria dos projetos o autor escolhe, determina ou imagina a 
melhor maneira de ajudar no bem estar dos pacientes. As pesquisas sobre o tema são importantes para 
a criação de um banco de dados sobre a eficiência do jardim como terapia. Antes de tudo, os Jardins 
Terapêuticos não devem ser vistos como um novo mercado de trabalho para os arquitetos, mas sim 
como um desafio na área de projeto. 
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