
MEMORIAL JUSTIFICATIVO
O projeto propõe como premissa básica a ecologia e a integração da edificação com a natureza, dada pela 

inserção de jardins que englobam todo o projeto, como nos jardins internos e externos, na cobertura verde 
alveolar, e também através de suas jardineiras com vegetações pendentes, que formam uma cortina verde em 
parte da edificação. Parte do terreno foi doado para se tornar área de reflorestamento para assim contribuir com o 
microclima e atrair a fauna local, tornando ainda maior a sensação de imersão na natureza. Os jardins externos 
foram pensados de forma orgânica, através da criação de cinco diferentes tipologias de maciços que podem ser 
observados do alto, pelas passarelas e também na cobertura da edificação. Esses maciços possuem vegetações 
variadas, onde cada tipologia possui características únicas de coloração, altura e diferentes florações. São 
formadas trilhas entre os maciços, onde os interno podem apreciar o espaço caminhando ou apenas descansando 
nos pergolados implantados entre os jardins. 

Quatro tipos de espaços naturais foram propostos: Os jardins terapêuticos, compostos por maciços que 
estimulam a visão e olfato; as trilhas entre esses maciços, onde os internos desfrutam dos espaços, descansando 
nos pergolados próximos aos espelhos d'agua, que estimulam a visão, olfato e audição; o jardim zen, que se 
encontra isolado por uma barreira de bambú, sendo um espaço de meditação e contemplação, por se tratar de um 
jardim tipo karesansui, o interno pode também interagir com o espaço desenhando na areia como forma de 
meditação; e o redário, composto por uma trilha guiada por coqueiros, que permite um espaço de descanso e 
isolamento aos internos.

O projeto está dividido em blocos, um para cada determinado setor, fazendo com que os internos estejam 
sempre em contato com o exterior, e com a natureza. A proposta inclui o uso de materiais ecológicos, como o uso 
de blocos de tijolo ecológico para vedação, que contribuem de forma significativa na redução do uso de outros 
materiais, como cimento, argamassa e aço, além também de possuírem propriedades termo acústicas. Para sua 
estrutura foi proposto o uso do metal, por gerar menos resíduos que outros métodos convencionais, como o 
concreto. Para parte da cobertura do bloco administrativo e reabilitação, e dos chalés, serão utilizadas estruturas 
de bambu por se tratar de um material ecológico altamente renovável, e o uso de telhas do tipo PET. Esse tipo de 
telha se destaca por possuir uma carga bem menor do que outras convencionais, e um ótimo desempenho 
térmico; além também de contribuir com o meio ambiente, por se tratar de um material reciclável. Todas as 
coberturas possuem captação de águas pluviais, que serão destinadas a cisternas para o seu reaproveitamento na 
irrigação dos jardins.  A implantação das edificações no terreno respeitam a sua topografia, através do uso de 
passarelas e pilotis, fazendo com que a movimentação de terra seja a mínima necessária. As edificações são 
totalmente acessíveis, contando com ambientes que permitem o acesso de portadores de necessidades especiais, 
além de possuírem habitações e sanitários que respeitam a NBR 9.050. 

Entre as premissas da reabilitação está a fé, onde os internos precisam buscar em si e em algum ser superior 
a capacidade de superar os obstáculos que são impostos por esse tratamento, dessa forma, foi proposto um 
templo ecumênico, onde poderão ser feitas as reuniões e funcionará como espaço de reflexão e orações. Esse 
templo possui forma circular e não possui vedações, contando com o uso do caule de bambu dispostos de forma 
vertical, que criam um interessante jogo de luz e sombras no interior, garantindo a iluminação e ventilação do 
ambiente. Seu piso é elevado em três níveis, onde são dispostos os assentos de forma radial, voltados ao jardim 
interno, que possuem uma única árvore, árvore essa que simboliza a vida, a qual os internos devem buscar 
restabelecer. Sua cobertura verde é sustentada por pilares metálicos camuflados entre os bambús, e conta com 
jardineiras  que possuem plantas pendentes para o seu centro.
 A natureza será uma das grandes auxiliadoras no processo de tratamento e cura dos internos dessa 
comunidade terapêutica, dessa forma, o projeto procura respeita-la e conduzir os internos ao seu encontro, 
mantendo ao máximo o contato com ela, para que assim possam receber os seus estímulos sensoriais, por isso o 
seu nome ‘‘Pachamama’’, nome derivado da lingua quíchua que significa ‘‘Mãe Terra’’, deidade máxima dos 
povos andinos, aquela que traz prosperidade, sustento, purificação e boas energias.
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RESUMO 

 

O presente estudo visa apresentar às comunidades terapêuticas uma forma alternativa de 

tratamentos para dependentes químicos. A falta de estrutura adequada em comunidades 

terapêuticas é alarmante, tornando-se também um dos fatores que levam a ineficiência do 

tratamento, uma vez que, muitas vezes, o espaço é o que mais influência de maneira negativa a 

qualidade de vida dos internos e, da mesma forma, dos funcionários. A proposta de comunidade 

aqui apresentada visa obter resultados positivos por meio da influência que a natureza gera no ser 

humano, a partir da implantação de healing gardens ou jardins de cura. O projeto a ser idealizado 

faz uso da arquitetura ecológica, ou eco-arquitetura, em que através do uso de técnicas construtivas 

e uso consciente dos materiais a serem inseridos, a edificação será implantada de forma 

sustentável, a fim de obter um maior conforto e o menor impacto possível à natureza. Por meio de 

uma revisão bibliográfica, o estudo apresentado expõe a importância e a influência desse conceito 

de tratamento na sociedade atual, buscando apresentar dados relevantes sobre toxacomanos e a 

conceitualização do tema para uma melhor compreensão do leitor. 
 

Palavras-chave: Arquitetura ecológica; Drogas; Paisagismo. 

 

 

ECOLOGICAL THERAPEUTIC COMMUNITY FOR REHABILITATION OF 

CHEMICAL DEPENDENTS IN THE CITY OF MARINGÁ - PR 

 

ABSTRACT 

 

The present study aims to present the therapeutic communities, an alternative form of 

treatments for chemical dependents. The lack of adequate structure in therapeutic communities 

is alarming, becoming also one of the factors that lead to treatment inefficiency, because often, 

environment is what most influences in a negative way the quality of life of the inmates and also 

of the employees. The community proposal presented here aims to obtain positive results 

through the influence that nature generates in the human being, from the implantation of 

healing gardens or healing gardens. The project to be designed also makes use of the ecological 

architecture, or eco-architecture where through the use of constructive techniques and 

conscious use of the materials to be inserted, the building will be implanted in a sustainable 

way in order to obtain a greater comfort and the smaller impact possible to nature. Through a 

bibliographical review the study presented exposes the importance and influence of this 

treatment concept in the current society, seeking to present relevant data on toxacomanes, the 

conceptualization of the theme for a better understanding to the reader. 

 

Keywords: Ecological architecture; Drugs; Healing gardens.
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1. INTRODUÇÃO 

 

O número de usuários de drogas no Brasil e no mundo tem crescido exponencialmente, 

criando-se a necessidade de políticas públicas que consiga abranger essa problemática de forma 

significativa. Muitas instituições voltadas ao combate as drogas vem sendo implantadas, tanto 

no âmbito internacional quanto nacional –SENAD; SISNAD; COMAD; UNODC –, assim 

como a Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas – FEBRACT, que regulamenta e 

mantém o controle das CTs no Brasil. A problemática das drogas deve ser analisada de maneira 

holística, ou seja, dando importância não só aos fatores sociais de cada região, mas também a 

segurança e a saúde, pois possuem um papel fundamental para o apoio e recuperação desses 

usuários, uma vez que apenas com o equilíbrio desses três setores o usuário não reincidirá ao 

vício. 

O estudo está divido em três importantes temas que se relacionam ao projeto a ser 

idealizado: as comunidades terapêuticas e seus usuários, os jardins de cura e a arquitetura 

ecológica. As comunidades terapêuticas têm um papel fundamental na recuperação desses 

dependentes, na busca de terapia em grupo, dá-se a reabilitação de seus internos, 

preferencialmente sem o uso de substâncias sintéticas.  

É importante definir, ainda, a relação entre a natureza e o bem-estar dos pacientes, em 

que, por meio de um paisagismo voltado a cura, auxiliará na melhoria da qualidade de vida dos 

doentes e funcionários da instituição. Porém, para que essa ideia se torne realmente efetiva, 

deve-se respeitar a natureza que auxiliará no tratamento dos dependentes, isto é, é preciso ser 

idealizado uma edificação que gere o menor impacto possível, em que se tem como solução a 

arquitetura ecológica, que consolidará através de técnicas e uso de materiais sustentáveis. 
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2. COMUNIDADES TERAPÊUTICAS 

 

As comunidades terapêuticas (CT) são espaços de tratamento não só físico como 

também psicológico e espiritual. São instituições sem fins lucrativos e financiadas, em parte, 

pelo governo, que acolhem as pessoas que passam por situações de traumas, problemas 

psicológicos e dependência química. São de adesão totalmente voluntária, não forçando o 

dependente a permanecer ali, oferecendo um espaço totalmente acolhedor e residencial, onde o 

interno recebe o tratamento que dura cerca de 12 meses. O tratamento em comunidades 

terapêuticas, geralmente, não envolvem o uso de remédio, acredita-se que o indivíduo possui 

toda a força que precisa, desde que receba apoio, atenção e cuidados de profissionais 

qualificados, como psicólogos, psiquiatras, enfermeiros e cuidadores. (DE LEON, 2003) 

São uma eficiente abordagem ao tratamento de vícios e recuperação de pessoas 

dependentes. Seu conceito surge dentro dos hospitais na esperança de que todos contribuam ao 

tratamento por estarem na mesma situação, como uma comunidade. (RAPAPORT, 1960). É 

essencialmente uma forma de autoajuda, dentro da terapia coletiva numa soma de forças para 

uma maior eficiência do tratamento. Uma CT pode adaptar-se ao ambiente no lugar em que é 

implantada, revelando grande flexibilização das atividades a serem desenvolvidas dentro dela, 

como atividades técnicas (cursos, artesanato, jardinagem, marcenaria e etc), atividades de lazer, 

de vivencia e tratamentos psicoterápicos. (DE LEON, 2003) 

 Embora sirvam a diferentes populações de dependentes de drogas por variados 

períodos de estada, as CTs de tratamento de dependência química se organizam de 

maneira semelhante, partem dos mesmo pressupostos, conceitos e crenças e se 

dedicam a práticas semelhantes. Os aspectos que essas CTs tem em comum podem 

ser considerados os elementos essenciais da CT. (DE LEON, 2003)  
 

As comunidades terapêuticas atuais são reflexos de estudos realizados na Inglaterra por 

Maxwell Jones e por diferentes grupos nos Estados Unidos. Essas iniciativas exerceram um 

grande impacto e continuam a influenciar o desenvolvimento e evolução de CTs. (FRACASSO, 

2002). Essas comunidades são oriundas das sociedades terapêuticas de hospitais psiquiátricos, 

surgidas cerca de 15 anos antes das CTs para tratamento de dependentes químicos. A CT 

psiquiátrica é considerada a “terceira revolução em psiquiatria”, em que se observa a transição 

da abordagem de tratamento individual para o tratamento coletivo, que se acentua o 

envolvimento social multipessoal, a influência que o espaço exerce e a psiquiatria 

administrativa. (KENNARD, 1983; MAIN, 1946, 1976; RAPAPORT 1960) 



¹Quakers:de origem britânica, surgiram no ano de 1652 tendo como criador desse movimento o 
religioso George Fox. Após perseguição política no século XVII, grande parte desse movimento imigrou 
para os Estados Unidos, criando uma colônia na Pensilvânia em 1681. Foram fortes defensores do 
abolicionismo e feminismo, caracterizam-se por serem uma sociedade pacífica, igualitária, sem 
discriminação, não consumistas, e também são conhecidos devido a sua honestidade. 
²Anabatistas: Inspirados por ideias de Martinho Lutero, foi um movimento religioso datado do séc XVI, 
que propôs formas de organização sociais distintas da época, pautadas numa igualdade entre todos 
inspirada pela interpretação cristã.  

 

O programa de comunidades terapêuticas tem três precursores como fontes diretas de 

valores comuns, como a filosofia, organização social e de práticas de programas originais, 

sendo eles: o grupo de Oxford, a associação de Alcoólicos Anônimos (AAA) e a Synanon. 

Surgem sob forte influência religiosa – de grande parte cristã – como os quakers¹ e pelos 

anabatistas², tornando-se componentes da concepção moderna da CT. (DE LEON, 2003) 

Fundada no início do século XX, o grupo de Oxford, ou movimento de Oxford, foi uma 

organização religiosa cuja missão era o renascimento espiritual dos cristãos, buscando a cura e 

tratamento de todas as formas de sofrimento humano. Teve sua filosofia e ideais partilhadas 

com as atuais CTs, como “a ética do trabalho, o cuidado mútuo, a orientação partilhada e os 

valores evangélicos da honestidade, da pureza, do altruísmo e do amor, o autoexame, o 

reconhecimento dos defeitos de caráter, a reparação dos danos causados e o trabalho conjunto”. 

Ray; Wilson (1999; 1957 apud DE LEON, 2000). 

Os 12 passos e as 12 tradições da AA são os princípios que guiam o indivíduo no 

processo de recuperação (Emrick, 1999). Esses passos e tradições enfatizam a perda 

de controle da pessoa com relação à substância e a entrega a um “poder superior”, o 

autoexame, a busca de ajuda do poder superior de cada um para a mudança do próprio 

eu, reparar males que se tenham causado aos outros, a oração na luta pessoal e o 

oferecimento a outras pessoas de ajuda para que se emprenhem num processo 

semelhante. (DE LEON, 2000) 

 

Na pesquisa, para o seu trabalho de conclusão de curso, Medeiros (2016) aborda sobre 

os 12 princípios que guiam os frequentadores do AA que buscam a recuperação. Segundo 

Emrick (1999), esses passos enfatizam o reconhecimento da perda do controle da pessoa em 

relação a substância e a sua entrega a um “poder superior”. Conforme um dos frequentadores 

do AA, os 12 passos abordados são: 1 - Admitem a sua impotência diante da droga e que 

perderam o controle sobre suas vidas; 2 - Acreditam em um poder superior que vem a devolver 

sua sanidade; 3 - Entregam suas vidas a Deus, como O concebem; 4 - Fazem uma autoanalise 

de sua moral; 5 - Reconhecem suas falhas; 6 - Pedem a Deus que molde o seu caráter; 7 - Rogam 

a Ele que remova suas imperfeições; 8 - Analisam a quem eles causaram danos; 9 - Procuram 

reparar seus danos e consertar seus erros; 10 - Fazem um inventário pessoal admitindo seus 

erros; 11 - Procuram, através da prece e da meditação, melhorar seu contato consciente com 
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Deus, na forma em que O concebemos, rogando por conhecimento e força; 12 - Ao despertarem 

espiritualmente, transmitem esta mensagem e apoiam outros que precisam de ajuda.  

Já o programa Synanon, fundada em 1985 em Santa Mônica, Califórnia, traz os valores 

do grupo Oxford e do AA, porém evolui fora dos padrões nacionais e internacionais, onde os 

encontros dos seus seguidores deixam de ser periódicos, e passam a viver em comunidade 

residencial intensiva, de uma forma que os participantes podem ter atividades de vida cotidianas 

e relacionamentos coletivos, contando com apoio e incentivo ao tratamento, sob a crença de 

que a sua cura ocorrerá principalmente sob os relacionamentos terapêuticos com outros em 

situação similar a sua. (DE LEON, 2003) 

A partir dessa filosofia, observa-se que o indivíduo como agente ativo de sua 

dependência, dentro do seu contexto social, torna sua interação com a droga mais regular, 

portanto, o comportamento do paciente tende a mudar quando há exigências morais dentro da 

comunidade onde vive. A filosofia do programa Synanon é a mais semelhante e seguida pelas 

comunidades terapêuticas atuais. 

 

 

2.1 – POLITICAS ANTIDROGAS E APOIO AS CTS. 

 

O conceito de CT difundiu-se por todo o mundo, onde no Brasil existem também 

pioneiras na implementação e qualificação de CT. Fundada em 1978, por Padre Haroldo J. 

Rahm, a Fazenda do Senhor Jesus é uma dessas pioneiras, onde em outubro de 1990 funda a 

Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas - FEBRACT, a fim de auxiliar na 

normatização dos métodos a serem aplicados dentro das comunidades terapêuticas, 

contribuindo, assim, com o desenvolvimento de CT.  (DE LEON, 2003) 

A Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas (FEBRACT) é uma sociedade 

civil, sem fins lucrativos, e de Utilidade pública Municipal (Dec.nº 7.739/93), Certificado 

Entidades de Fins Filantrópicos nº 28996.02649/95-00, e está cadastrada na SENAD – 

Secretaria Nacional Antidrogas. Inicia suas atividades em uma época em que grande parte das 

CT possuem funcionamento irregular, devido à sua grande flexibilidade de atividades e 

adaptação, sem qualquer respaldo técnico, faltando muitas vezes com a ética. Ao longo dos seus 

28 anos, contribuiu muito com a evolução das CT, oferecendo cursos de capacitação 

profissionais da saúde, dedicou-se à implementação do código de ética das CT, ministram 

palestras e oficinas pelo Brasil, orienta comunidades em seus estatutos e organização. Somam 
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grandes feitos, como a capacitação de mais de 7023 alunos pertencentes a 292 Comunidades 

Terapêuticas filiadas ou não. (FEBRACT, 20--) 

A ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitário) tem um grande e importante 

papel no movimento de políticas antidrogas. Ela estabelece o regulamento técnico para o 

funcionamento de comunidades terapêuticas, com participação da FEBRACT, a RDC Nº 

101/2001, da qual é fruto de parcerias com especialistas, profissionais de centros de tratamento, 

federações e associações de comunidades terapêuticas, com intuito de garantir uma melhor 

padronização e melhoria das CTs. 

No que se refere a política antidrogas, o Ministério da Saúde estabeleceu o Programa 

Nacional de Atenção Comunitária Integrada a Usuários de Álcool e Outras Drogas, tendo como 

objetivo a reabilitação física, psicológica e a reinserção social do indivíduo através de processos 

ambulatoriais. O ministério da saúde também conta com o SENAD – Secretária Nacional 

Antidrogas, criado em 1998 por influência da mobilização mundial antidrogas, que visa entre 

as suas atribuições, a coordenação de programas de prevenção, tratamento, recuperação e 

reinserção social de dependentes químicos.  

Dentre os órgãos competentes que compõe o SISNAD (Sistema Nacional sobre Droga), 

temos a nível municipal, o COMAD (Conselho Municipal Antidrogas). Instituído pela Lei 

Municipal 10.113, é composto por 28 conselheiros representantes da sociedade civil de 

Maringá. Tem como dever estabelecer diretrizes e propor políticas públicas para o município, 

visando a prevenção, atenção e reinserção do indivíduo dependente, desenvolvendo também 

ações preventivas, como para a redução da demanda de drogas, esses estão organizado em 

quatro comissões temáticas de trabalho: Prevenção e Comunicação, Políticas Públicas, 

Tratamento e Monitoramento e; Legislação e Finanças. (COMAD, 20--) 

 

 

2.2 - DEPENDENTES QUÍMICOS 

 

É de grande importância fazer a distinção entre traficante e usuário, segundo a lei nº 

11.343/06, conhecida também como “Lei de Tóxicos”, classifica como punível judicialmente o 

traficante, ou seja, aquele que “Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, 

adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, 

prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem 

autorização ou em desacordo com determinação legal [...]” (BRASIL, 2006). Já o usuário é 
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aquele que faz o uso dessas substâncias, considerado pela OMS como portador de doença 

mental, em que se faz necessário o apoio do governo, sendo direito do cidadão o 

acompanhamento e tratamento dessa patologia.  

Conforme dados do Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime - UNODC, cerca 

de 246 milhões de pessoas no mundo (5% da população mundial) usam algum tipo de droga 

ilícita ou não, e apenas um em cada seis dependentes tem acesso ao tratamento. A prevalência 

do uso de drogas ilícitas está no gênero masculino, entre jovens de até 25 anos, segundo um 

Relatório Mundial da Saúde de 2002. (UNODC, 2015) 

Muitos dependentes químicos buscam as drogas como uma forma de escape para 

resolverem problemas pessoais, mas existem ainda outros motivos para que pessoas façam uso 

de drogas ilícitas, como a necessidade de se encaixar em um determinado grupo social, 

curiosidade e, muitas vezes, fazem o uso dessas substâncias, a fim de rebelar-se contra sua 

família, geralmente disfuncional, elemento esse que os fazem se sentir bem, provocando uma 

sensação de relaxamento. Embora a sensação e os efeitos sentidos pelo usuário sejam 

agradáveis, estes são apenas momentâneos ou por apenas poucos minutos, em que após o efeito 

da substância cessar, o usuário passa a sentir novamente os sentimentos que o levou a consumir 

essa determinada droga, fazendo com que esse volte a consumi-la, e assim iniciando-se o ciclo 

vicioso. (UNODC, 20--) 

 

 

2.3 - O QUE SÃO AS DROGAS? 

 

Há milhares de anos, as drogas são identificadas em diferentes culturas e civilizações, 

tendo seu uso atribuído a medicina, lazer e, principalmente, para fins religiosos, como 

instrumento de contato com o divino.  Poiares (1999) afirma que as drogas foram atribuídos 

inúmeros significados no decorrer dos anos, assumindo atualmente uma tripla dimensão: a de 

mercadoria, em que se torna um ponto de ligação entre componentes jurídicos, econômicos e 

fiscais; a dimensão lúdica e terapêutica, como ferramenta favorecedora do convívio social 

através de seus efeitos desinibidores e para tratamento médico; e, por fim, como objeto de 

crime, sendo apontado principalmente a partir de meados do século XX. 

Entende-se, portanto, como drogas qualquer substância que altere as atividades 

cerebrais do indivíduo, provocando sensações diversas, assim como a sensação de dependência. 

Elas estão presentes em quase todas as atividades da sociedade atual, especialmente nos 
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tratamentos de saúde, que são utilizadas drogas medicinais. As drogas são classificadas em 

lícitas e ilícitas, sendo também sintéticas ou naturais.  

As drogas lícitas são todas aquelas cuja a comercialização é permitida por lei. Essas 

drogas são muito comuns no dia a dia da população, como a cafeína, que está presente em 

diversas bebidas, o clássico café brasileiro. Ademais, temos como exemplos de drogas lícitas 

comuns, a nicotina e o álcool, presentes no cigarro e em bebidas alcoólicas respectivamente. 

(COSTA & SILVA, 2017) 

As drogas ilícitas, apesar de algumas possuírem menor impacto na saúde que muitas 

drogas lícitas, são proibidas por lei, em que a sua comercialização, porte ou transporte é punível 

pela lei. Muitas delas geram um grande impacto na sociedade, provocando a dependência de 

seus usuários, causando problemas familiares e profissionais e, em alguns casos, levando a 

morte. Como exemplo de drogas ilícitas temos a maconha que, atualmente, é alvo de um grande 

debate sobre a sua legalização ou não. É considerada uma droga natural, com baixo impacto a 

saúde e possui grande utilidade em tratamentos medicinais, porém essa ainda é considerada 

uma “porta de entrada” para outras drogas. (COSTA & SILVA, 2017) 

Um grande problema da sociedade atual tem sido o crack, uma substância derivada da 

cocaína que tem um valor muito menor em relação as outras. Seu grande problema está inserido 

na velocidade em que ocorre a dependência do usuário sob essa substância, que leva o 

dependente buscar alternativas criminosas para sustentar o vício. A dependência do usuário 

acaba por destruir a família quando não está preparada por falta de conscientização da situação, 

mas com o apoio e tratamento pode trazer o usuário de volta a sua vida social. (WEBER, 2010) 

Segundo o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas Públicas do Álcool 

e outras Drogas (INPAD), por meio do Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (LENAD), 

cerca de 5,7% da população brasileira são dependentes químicos, chegando a aproximadamente 

8 milhões de pessoas. O estudo indica, ainda, uma média de 3,5 pessoas por residência, em que, 

ao somar-se os dados, conclui-se que cerca de 28 milhões de pessoas convivem com algum 

membro da família sendo usuário de álcool ou drogas.  
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Figura 1: Substâncias mais usadas pelos dependentes em tratamento. 

Fonte: INPAD 

De acordo com a Secretaria Nacional Antidrogas, citado por MADEIROS (2017), a 

região sul é a que mais possui consumidores de drogas, entre elas a maconha, álcool e tabaco. 

Constatou-se também que cerca de 26% dos universitários no Brasil já usaram maconha, e no 

sul esse número chega a 32%. Na cidade de Maringá, de acordo com o Programa Antidrogas, 

o número de pacientes atendidos até o mês de maio em 2018 pelo Centro de Atenção 

Psicossocial de Álcool e Outras Drogas (CAPS ad) foi de 429. (CAPS ad) 

A problemática das drogas está fundada em três grandes problemas para a comunidade: 

a presença das drogas na sociedade, a precariedade da saúde e a falta de ação na segurança. 

Temos como uma ação emergencial para o combate dessas drogas o aumento na segurança 

pública que, segundo estudos, possui uma percepção de ação maior por parte da prefeitura do 

que pela comunidade. (REIS, HUNGARO & OLIVEIRA, 2014) 

 

 

3. O PAISAGISMO  

 

O paisagismo tem sua importância datada desde as culturas mais antigas, identificada 

desde a Mesopotâmia, onde os jardins possuíam valor utilitarista, que mais tarde passa a 

reafirmar o valor e poder dos reis. Teve sua evolução de estilos no decorrer da história, 

adquirindo estilos próprios da época e região; como os jardins renascentistas, datada a partir de 
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meados do século XV, difundido por toda a Europa, caracterizava-se por sua grande geometria 

e afirmação do poder do homem sobre a natureza. (CEARÁ, 20--) 

No Brasil, o paisagismo é observado a partir do século XVIII, tendo como seu principal 

marco de origem o Passeio Público do Rio de Janeiro, em 1783, onde suas características 

clássicas predominam durante toda a primeira parte do século XIX, tanto na concepção do 

jardim privado, como na dos espaços públicos. A partir daí, passou-se a notar diversas figuras 

urbanas que antes não se faziam presente, como boulevards, parques, praças ajardinadas, 

promenade, terraços, mirantes, arborização na rua, jardins privados etc. (CEARÁ, 20--) 

A partir do século XIX, passam a surgir novos conceitos de paisagismo, em que a 

bordadura vivaz passa a tomar espaço. Esse conceito constitui-se em utilizar uma mistura de 

espécies de fácil manutenção, como herbáceas, de bolbo ou rizomas, e de diferentes cores com 

florações sazonais. Surgem também os parques urbanos, que associam-se ao seu grande poder 

terapêutico e pela grande necessidade de áreas de lazer dentro das grandes metrópoles, tendo 

como precursor o Central Park, em Nova York. (CEARÁ, 20--) 

A paisagem deve ser analisada sob três pontos diferentes: primeiro, há o espaço de 

produção, seja ela artística, arquitetônica ou cultural onde traz a possibilidade de inserção de 

uma nova prática criativa na sociedade; em segundo, o espaço como forma de arte, algo 

alcançado pela contemporaneidade da arte aplicada no paisagismo, a paisagem vista como um 

lugar de encontro e, por fim, o terceiro ponto, em que busca a interação humana, para uma 

maior construção cultural, como um “lócus de sociabilidade”. (VIEIRA, 2007) 

 

 

3.1 – CURA ATRAVÉS DA NATUREZA 

 

Às paisagens e aos jardins são atribuídos valores mitológicos, romântico, curativos, de 

segurança e abrigo, renovação, alívio da dor e de sofrimento desde os nossos ancestrais. 

Consoante a Spriggs et al (1998, apud SOUSA, 2016), é fato que a presença do verde no espaço 

o torna mais agradável, muitas plantas despertam os sentidos humanos, como a visão e o olfato, 

porém, seus benefícios vão muito além desses, as plantas são capazes de influenciar no 

reequilíbrio do corpo humano, alterar as vibrações energéticas e, até mesmo, levar a cura de 

enfermidades psicológicas. Apesar de ser um tema ainda subjetivo, existem ciências que 

estudam essas vibrações e seus efeitos. Essa ciência é conhecida como Fitoenergética, diferente 

da Fitoterapia que se utiliza dos efeitos químicos das plantas para tratamento, a fitoenergética 

estuda as vibrações/energias a serem usadas como formas de tratamento.  
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A Fitoenergética estuda as vibrações energéticas das plantas e como elas influenciam 

na energia humana, agindo na cura das chamadas “doenças da alma”. Essa ciência entende o 

ser como uma composição energética de diferentes vibrações, em que a combinação correta de 

plantas pode proporcionar uma harmonia e maior vitalidade ao indivíduo que está em contato 

com elas. (GIMENES, 2017) 

Acredita-se, também, que as doenças são advindas do campo energético humano, 

quando esse está debilitado, influencia no surgimento de doenças, e é pela debilitação do ser 

humano que a energia das plantas entram, equilibrando a áurea humana não permitindo que a 

doença se perpetue. (GIMENES, 2017) 

Os estudos acerca dos benefícios das vibrações energéticas das plantas ao ser humano 

ainda não possuem comprovação científica, porém são embasados e comprovados por 

pesquisas empíricas, ou seja, por intermédio de entrevistas, intervenções e experiências sociais, 

como as realizadas pelo pesquisador Ulrich (1984), por meio de intervenções em hospitais 

através da natureza, notou a melhoria da qualidade de vida e velocidade de recuperação dos 

pacientes e funcionários. 

As plantas transmitem determinadas sensações em diferentes arranjos paisagísticos, 

através da sua vibração energética, as plantas têm a capacidade de harmonizar a energia do 

espaço, preenchendo o espaço com sua força vital. Porém, apesar a eficiência das plantas para 

tratamentos alternativos, Gimenes (2017) não recomenda a dispensa do uso de remédios quando 

receitados por médicos, pois de certa forma, a medicina alternativa deve estar ao lado da 

medicina convencional. 

 A paisagem se faz de grande importância dentro da sociedade e com o passar dos anos 

foram surgindo diversos tipos de jardins com características específicas. Dentre eles, muitos 

possuem características restauradoras e de cura, que visam despertar sentidos humanos, 

proporcionar relaxamento e redução dos níveis de stress. Como exemplo, temos os jardins de 

sensibilidade, jardins monacais, jardins japoneses e jardins terapêuticos.  

 Pioneiros no estilo de jardins terapêuticos, os jardins de islâmicos e os monacais 

possuíam características semelhantes por sua simplicidade e funcionalidade do espaço, mas ao 

contrário dos jardins islâmicos que procuravam despertar os sentidos através da vegetação 

coloridas e uso de flores, os jardins monacais possuíam maior funcionalidade por se tratarem 

de jardins compostos por vegetações de usos medicinais, alimentícios e cosméticos. Ambos 

utilizavam-se do uso do simbolismo religioso, como a roseira, que para os monacais eram 

dedicados a Virgem Maria, e o estilo islâmico buscava representar o paraíso na terra. (CEARÁ, 

20--) 
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 Os jardins monacais ainda eram divididos em quatro partes, sendo elas: o pomar, para o 

cultivo da vegetação frutíferas; a horta, no cultivo das hortaliças, leguminosas e temperos para 

subsistência; o jardim de plantas medicinais, no cultivo de bases para remédios, cosméticos e 

perfumes; e, por fim, o jardim de flores, dotados de simbolismos religiosos, como a rosa, 

dedicadas a Virgem Maria. Seus jardins eram cercados de viveiros, como lago para peixes e 

viveiros de aves. Esses jardins eram compostos por canteiros quadrados ou retangulares, onde 

toda a disposição da vegetação propiciava um ambiente aberto, com ar puro, perfuma e para 

repouso. (CEARÁ, 20--)  

 

 

3.2 - JARDIM JAPONÊS – KARESANSUI 

 

Os jardins japoneses são identificados desde os primeiros séculos do Japão, com 

características belas e natural eram cuidados pelos habitantes da região, acreditando-se que ali 

habitava suas divindades. (KAJIWARA, 2018) Esses jardins são criados a partir de uma 

composição cênica, imitando a natureza. São utilizados três princípios básicos para a criação 

desses jardins: escala reduzida, simbolização e “paisagens emprestadas”. A escala reduzida se 

refere a miniaturização de paisagens naturais, como montanhas e rios. A simbolização se dá ao 

uso de elementos que remetem a natureza, como a areia branca, muito utilizada no jardim 

karesansui, que remete ao mar. Já as “paisagens emprestadas” se dá ao fato do paisagismo desse 

jardim ser pensado de forma que esse se some ao fundo, como a uma montanha, mar, colina 

etc, criando-se uma composição com o entorno.  

O jardim de estilo japonês é composto por elementos naturais ou não, como a água, 

rochas, areia ou seixos, árvores, ornamentos (como lanternas) e cachoeiras. Através dos séculos 

foram variando seus estilos devido as invasões e alterações culturais, tendo três estilos como 

principais, entre eles o Karesansui, fortemente influenciado pelo Zen-budismo, composto 

principalmente por areia e rochas. (EMPIRE, 20--) 

Na Meditação Zen, o contato com a natureza é exaltado e a percepção do ambiente 

com todos os sentidos é refinado. (FONTE, 2015) 

 

Identificado a partir do século XIII, conhecida também como o “era de ouro do 

paisagismo japonês”, o Karesansui, criado por monges budistas, possui características jamais 

identificadas em outros jardins do mundo, o uso de rochas para simbolizar as colinas e 

montanhas, e da areia, que simboliza a água. Esse jardim é idealizado tanto para contemplação 
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como para fins terapêuticos, num convite ao expectador a meditar e refletir sobre a vida. 

(SHEET, 20--) É considerado o reflexo tanto do universo quanto da mente. (VIEIRA, 2007) 

 

Figura 2: Jardim Karesansui do templo Ryoanji: Quioto – Japão  

FONTE: Japan Guide 

Sua areia pode ser desenhada com um rastelo, criando-se ondas que remetem ao Yin-

Yang, uma vez que a beleza desse desenho está no contraste entre a luz refletida da areia e a 

escuridão provocada pela sombra. Essas alterações remetem a impressão do estado mental e 

espiritual expressas pelo corpo de quem o zela. Cuidar desses jardins, somado a meditação, 

diminuem a ansiedade e a depressão. (KAJIWARA, 2018)  

 

 

3.3 - JARDINS DE CURA 

 

Um dos pontos fundamentais do projeto será a cura por intermédio da natureza, em que, 

a partir de técnicas e fundamentos de diversos tipos de jardins curandeiros – Jardim Monacal; 

Jardim Japonês; Jardim Sensorial; Jardim Terapêutico etc -, será elaborado um projeto 

paisagístico de um jardim de cura. 

Os jardins são utilizados como forma de cura desde a antiguidade, onde sua vegetação 

era baseada na funcionalidade e harmonia. Contudo, com o desenvolvimento da medicina no 

século XX, o uso de jardins para cura começou a diminuir e, atualmente, aumentou-se o 

interesse por terapias alternativas, em que foca-se na cura holística da pessoa, ou seja, procura 

a cura em todos os pontos do ser humano: mente, corpo e espírito, em vez de simplesmente 

aliviar os sintomas, fazendo-se, assim, com que o interesse em jardins de curas seja retomado. 

O contato com a natureza proporciona inúmeros benefícios, tanto em um espaço 

determinado, como em grandes cidades. Há vários estudos que comprovam os benefícios 

trazidos pela natureza a população da cidade no que se diz respeito a redução do estresse urbano. 
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Hansmann e Seeland (2007 apud DOBBERT) comprovam em seu estudo uma redução de 87% 

no nível de estresse de seus entrevistados, e de 52% o nível de dores de cabeça da população, 

confirmando que os espaços verdes provocam melhorias de bem-estar mediante a melhoria da 

qualidade do ar, auxiliando também na promoção da saúde em seu estado completo, físico, 

mental e espiritual. 

Dentro de instituições voltadas à saúde, os jardins de cura vêm sendo utilizados como 

uma importante ferramenta, que somam no auxílio de tratamentos.  O contato com a natureza 

provoca relaxamento e proporciona um maior conforto, esse efeito que a natureza instiga no ser 

humano é pesquisado e comprovado por várias pesquisas científicas como a de Lea Yamaguchi 

(2010) e Ulrich (1999 apud DOBBERT, 2010), em que prova por meio de pesquisas e dados 

fisiológicos, que o contato com a natureza recupera os batimentos cardíacos, descontraem os 

músculos e diminui o índice de estresse do expectador. Ainda, segundo Ulrich (1999 apud 

DOBBERT, 2010), há outros benefícios trazidos pelo jardim ao espaço hospitalar, com a 

redução de custos com o paciente, a começar com um menor tempo de internação e uso de 

remédios.  

Segundo LARSON e KREITZER (2010), são atribuídos a jardins terapêuticos as 

seguintes características principais:  

 Variedade de espaços, para ocupação tanto em grupo como individual, pois ao 

fornecer essa variedade de espaços é dada escolha ao paciente proporcionando assim 

um maior senso de controle. O espaço individual é de grande importância para o 

doente, agindo como uma espécie de refúgio para ele, longe do ambiente hospitalar. 

Deve-se haver espaços para a família, com intuito de que o paciente possa estar com 

eles e/ou com grupo de apoio, em que o paciente tenha apoio social dentro do espaço.  

 Uma maior predominância do verde dentro do jardim, em que o uso de materiais 

artificiais é reduzido, priorizando o verde no local, aguçando os sentidos do paciente 

imerso sobre aquela paisagem. 

 Paisagem que estimule os exercícios é fundamental para um jardim terapêutico, 

onde os caminhos e o desenho da paisagem determine ritmos diferentes para o 

paciente, incentivando a caminhada e contemplação. O jardim deve também 

fornecer distrações positivas, pois esses estão relacionados à diminuição dos níveis 

de estresse, sendo elas o uso de plantas distintas, flores com colorações alternadas e 

sazonais, e elementos como a água.  
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 O jardim deve também minimizar intrusões negativas, como ruídos urbanos, 

fumaças, iluminação artificial etc. Deve-se priorizar a iluminação natural e sons 

naturais – como o barulho da água, para proporcionar uma maior sensação de 

relaxamento. O jardim pode estar integrado a arte, mas de maneira sucinta e sem 

abstração, pois há estudos que comprovam que pacientes, em situação de estresse 

elevado, não tolera muito bem o abstracionismo, ou seja, o jardim deve possuir 

características claramente identificáveis para esses.  

Evidencia-se, portanto, que a visão e o contato para com o verde é de grande importância 

para a recuperação dos pacientes e, ainda, há eficiência para com a saúde dos doentes, sendo de 

fundamental importância a conscientização dos gestores a implantação dessas áreas que 

possuem uma grande capacidade de auxílio na recuperação de pacientes, proporcionando, 

assim, um maior conforto físico e psicológico. 

 

 

3.4 - HORTICULTURA TERAPÊUTICA 

 

A horticultura terapêutica consiste em um instrumento de terapia psicossocial que 

procura envolver os usuários com a natureza (FEITOSA et al., 2014), promovendo melhorias 

por meio dos sentidos: tato, mente e o espírito. É uma oficina terapêutica que promove o 

estímulo a esses sentidos devido ao contato com as plantas, onde é possível se obter vários 

benefícios, ajudando a exercitar o corpo, aguçando a imaginação e promovendo uma melhoria 

em sua qualidade de vida. (RIGOTTI, 2010). Segundo Rigotti (2010), esse instrumento de 

terapia visa capacitar seus pacientes e já é difundido em países da Europa e nos Estados Unidos, 

formando profissionais que se reabilitam socialmente mais facilmente (RIGOTTI, 2010). 

A portaria 189 de 19/11/1991 do Ministério da Saúde define as oficinas terapêuticas 

como atividades grupais (de no mínimo 5 e no máximo 15 pacientes) de socialização, expressão 

e inserção social, executadas por um profissional de nível médio ou superior. (SAÚDE, 1991) 

A integração social desses cidadãos é garantida pela Lei nº 9.867 de 10/11/1999 que dispõe 

sobre a criação e funcionamento de Cooperativas Sociais que tem como finalidade a inserção 

de pessoas em “desvantagens no mercado de trabalho econômico por meio de trabalho”. Temos 

como cidadãos considerados em desvantagem para efeito da lei, “os deficientes físicos e 

sensoriais; os deficientes psíquicos e mentais, as pessoas dependentes de acompanhamento 

psiquiátrico permanente, e os egressos de hospitais psiquiátricos; dependentes químicos; os 

egressos de prisões; os condenados a penas alternativas à detenção; os adolescentes em idade 
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adequada ao trabalho e situação familiar difícil do ponto de vista econômico, social ou afetivo.” 

(BRASIL, 1999) 

Os benefícios da horticultura terapia estão agrupados em três grandes grupos de 

capacidade do ser humano: o físico, mental e social. Dessa forma, podemos salientar alguns  

benefícios físicos como o aumento da força muscular e mecânica corporal; melhoria nas 

habilidades motoras finas, como benefícios mentais; o ganho de autonomia e independência;  

escape para o estresse, raiva e expressão, promovendo um aumento da autoestima. Assim, como 

benefícios sociais, foi observado uma grande porcentagem de reversão de dependência, 

oportunidade de interação, habilidade de cooperação em trabalho de equipe e maior 

aprendizado. (FEUREST, 20--)  

Binkowski e Nicolaud (2007, apud Feitosa et al., 2014) através de sua pesquisa, em que 

se aplicam atividades de horticultura a pacientes em tratamento psicoterápicos, constatam uma 

maior comunicação entre esses pacientes, e apresentam resultados positivos. Para Rigotti 

(2007), isso se dá ao fato do homem depender da natureza para sua sobrevivência, em que esse 

contato com a natureza, traz benefícios biológicos e socioculturais, fazendo com que haja um 

maior estímulo do indivíduo de maneira holística: corpo, mente e espírito. (FEITOSA et al., 

2014) 

 

 

4. ARQUITETURA ECOLÓGICA E SUSTENTÁVEL 

 

A sociedade mundial está explorando cada vez mais os recursos naturais da terra, como 

o petróleo, água, queimadas e a extração ilegal de madeira sem preocupação com o 

reflorestamento, fazendo com que a natureza chegue ao seu estado crítico cada vez mais 

poluído. O setor da construção consome cerca de 50% dos recursos naturais, 40% das energias 

e 16% da água, o que totaliza cerca de ¼ das emissões de gases que contribuem com o efeito 

estufa, principalmente o CO2, fazendo de grande importância a adoção de novas técnicas 

construtivas para que esse impacto seja reduzido. (DAMASCENO & BATTISTELLE, 2009) 

Arquitetura sustentável e ecológica não são termos antagônicos, porém é de grande 

importância a sua distinção. Apesar de ser um termo mais novo e complexo, VIEIRA; BARROS 

FILHO (2009) conceitua a sustentabilidade através de diversos autores, como um “conjunto de 

estratégias de utilização do solo, projeto arquitetônico e construção em si que reduzem o 

impacto ambiental e visam a um menor consumo de energia, à proteção dos ecossistemas e 

mais saúde para os ocupantes” (ADAM, 2001, p.24). Já para Corbella (2003) a concepção e o 
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desenvolvimento de edificações sustentáveis devem ter como objetivo “o aumento da qualidade 

de vida do ser humano no ambiente construído e no seu entorno, integrado com as 

características de vida e do clima local, além da redução do uso de recursos naturais”. Apesar 

dos distintos conceitos, valores semelhantes se reúnem na arquitetura sustentável, sendo a que 

considera a economia e a racionalização de recursos naturais, preocupa-se com o ciclo de vida 

do empreendimento e o bem-estar do usuário, procurando reduzir significativamente, ou até 

eliminar, possíveis impactos negativos causados ao meio ambiente e a seus usuários.  

O desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias 

necessidades, significa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível 

satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de realização humana e cultural, 

fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da terra e preservando as 

espécies e os habitats naturais. (BRUNDTLAND, 1987). 
 

Em 1869, o cientista alemão Einst Haeckel foi o primeiro a utilizar o termo “ecologia”, 

definindo como um estudo das relações entre os seres vivos e o ambiente em que vivem. A 

palavra “Ecologia” tem origem no grego “oikos” (casa) e “logos” (estudo), portanto a 

arquitetura ecológica está associada ao cuidado tomado pelo arquiteto, visando a integração da 

edificação com o meio ambiente, preocupando-se a causar o menor impacto possível à natureza.  

Segundo Rangel (2015), essa está mais atrelada as técnicas passivas de construção, ou 

seja, utiliza-se de instrumentos como jardins verticais e telhados verdes, preocupa-se com a 

iluminação e ventilação natural, reaproveitamento de águas da chuva e ao uso de materiais 

regionais e naturais.  

Apesar da grande semelhança entre a arquitetura sustentável e a ecológica, um edifício 

pode possuir a característica de ser ecológico, mas acabar por não ser sustentável, por demandar 

uma grande manutenção, ou possuir um ciclo de vida curto. (RANGEL, 2015) Dessa forma, 

através de relatórios que demonstram esses impactos, como o Relatório Brundtlan de 1987, 

criou-se a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – CMMAD, que 

estabelece critérios para um melhor desenvolvimento sustentável, influenciando também nas 

correntes arquitetônicas ditas ecológicas, principalmente a partir da década de 70.  

Por fim, a arquitetura ecológica se torna uma soma de fatores que não agridem o meio 

ambiente, que constroem edificações conscientes, através de recursos energéticos e materiais 

sustentáveis (CASTELNOU, 2002); e a arquitetura sustentável se compromete a difundir 

maneiras de construir com menor impacto ambiental e maiores ganhos sociais (LIMA, 2012).   

Dentre as diversas técnicas de arquitetura ecológica e sustentável a serem tomadas, 

destacam-se a adoção de estratégias verdes, como a cobertura verde, jardins e hortas verticais; 



22 
 

 

uso de materiais regionais naturais e pré-moldados; implantação e setorização estratégica, de 

forma que valorizem um maior aproveitamento da iluminação e ventilação natural; aberturas 

zenitais, com objetivo de melhorar na ventilação e iluminação natural, diminuindo a demanda 

energética da edificação e, por fim,  a captação e reutilização de recursos naturais. 

 

 

5. ANÁLISE DE CORRELATOS 

  

Os seguintes correlatos têm como objetivo apresentar técnicas construtivas aplicadas a 

projetos semelhantes ao que será idealizado. Foram levantados quatro correlatos, sendo dois 

deles relativos a centros terapêuticos, outro refere-se a um projeto de uma comunidade 

terapêutica apresentado por um graduando como trabalho de conclusão de curso e outro 

correlato referente a um jardim terapêutico implantado em um hospital infantil.  

 

5.1 - CENTRO MAGGIE DE OLDHAM 

 

Projetado pelo escritório inglês dRMM no ano de 2017, em Oldham, Reino Unido, o 

Centro de Maggie de Oldham possui uma área equivalente a 260,00m² e faz parte de um grupo 

de centros mantidos por uma instituição filantrópica que oferece a pacientes em tratamento de 

câncer um acompanhamento e suporte físico e psicológico adequado. Os Maggie’s Centres são 

conhecidos por suas estruturas arquitetônicas, chamadas de “a arquitetura da esperança”, por 

serem espaços pensados de forma funcional, onde acolhem e promovem maior qualidade de 

vida a seus pacientes. 

O edifício é construído em volta de um oásis central, em que uma árvore atravessa a 

edificação, com o intuito de trazer a natureza para dentro. Envolvido por vidro, esse “poço de 

luz” traz bastante iluminação para dentro do edifício e proporciona uma vista exuberante para 

os visitantes. O projeto é construído em madeira, e com pilares esbeltos que fazem a edificação 

parecer flutuar sobre o jardim.  

O uso da madeira é uma característica institucional do Maggie’s, que preocupa-se em 

transformar o que seria um ambiente de caráter asséptico da arquitetura hospitalar, em um 

ambiente aconchegante e humanizado. O edifício é  construído a partir de madeira laminada 

colada sustentável de tulipwood (pau-rosa). Seu acabamento interno é totalmente em madeira 

natural, as paredes foram idealizadas a partir de painéis de madeiras CLT de tulipwood que 

cumpram a fundação estrutura e, ao mesmo tempo, ser o próprio acabamento, dando uma 
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impressão de não ser realmente um material de construção. O forro é composto por sobras de 

madeiras do processo de fabricação dos painéis em CLT, garantindo zero desperdício na obra. 

 O uso da madeira é um elemento prioritário no edifício, pois considerou-se não só o seu 

efeito estético no ambiente, mas também por sua característica de isolante térmico, pois os 

pacientes em tratamento, sentem muita dor ao tato de objetos frios. A fibra da madeira  garante 

que o edifício respire, fazendo com que o ambiente se torne mais saudáveis. Seu revestimento 

externo é garantido por painéis d e tulipwood (pau-rosa) termicamente tratados.  

 

Figura 3: Centro Maggie de Oldham; Figura 4: Planta Baixa Térreo – Centro Maggie; Figura 5: Corte 

Longitudinal – Centro Maggie; Figura 6: Jardim abaixo do Centro Maggie. No sentido horário respectivamente. 

FONTE: Arch Daily 
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5.2 - CENTRO DE TRATAMENTO DE CÂNCER  

 

Projetado pelo escritório Foster + Partners em 2016, esse centro conta com 1922,0m² de 

área, e está localizado na cidade de Manchester no Reino Unido. Tem como objetivo oferecer 

apoio e terapia a pacientes em tratamento de câncer. O edifício reflete a escala residencial da 

região onde foi implantado. Busca trazer uma atmosfera doméstica através do uso de elementos 

naturais e da iluminação natural, criada por meio de claraboias triangulares. O telhado é erguido 

de forma triangular no centro do edifício, criando um mezanino, suportado por vigas de madeira 

em treliça.  

Variados ambientes são oferecidos pelo edifício, sendo o térreo composto por áreas 

íntimas privadas, como bibliotecas, salas de ginástica e locais para reunião, tendo como centro 

a cozinha, onde encontra-se uma grande mesa comunal. Todas as referências hospitalares, como 

as sinalizações, foram eliminadas nesse projeto, a fim de oferecer um ambiente mais doméstico, 

sendo assim, a paleta de cores combina os tons amadeirados com texturas variadas. A área 

administrativa é colocado no mezanino, acima dos banheiros e depósitos, fazendo com que os 

funcionários mantenham contato visual com os pacientes, e seus pacientes com a visão livre 

para a observação da natureza. 

A edificação tem como principal ponto a utilização da iluminação natural, o uso da 

vegetação e dos jardins, onde todo o seu plano retilíneo possui pátios, sendo a fachada leste 

composta por uma ampla varanda, protegida da chuva. Seus jardins foram criados pelo 

escritório Dan Pearson Studio. Os cômodos voltados a fachada leste possuem se próprio jardim 

privado. Sua fachada sul possui uma espécie de estufa, através do alongamento do beiral da 

cobertura, esse espaço oferece um jardim dentro da edificação, em que os pacientes poderão 

desfrutar da floração e do contato com outras plantas, despertando a sensação de afeto a eles. 

 

Figura 7: Fachada frontal – Centro de Tratamento de Câncer 

 FONTE: Arch Daily 
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5.3 - COMUNIDADE TERAPÊUTICA PANDORA 

  

A comunidade terapêutica Pandora é um projeto apresentado pelo aluno Leonardo Leite 

de Medeiros, orientando da Prof. Norma Jung em 2016. O projeto foi idealizado para ser 

implantado na cidade de Campo Mourão em uma área rural, apresenta conceitos da arquitetura 

sustentável, como o uso de cobertura verde para um maior conforto térmico e a captação de 

recursos naturais, como de águas pluviais, energia solar e de iluminação natural a partir de 

aberturas zenitais. 

 Sua forma foi baseada na sequência Fibonacci, em que se denomina ser uma proporção 

de curvas harmoniosas ao olhar humano. Os blocos são distribuídos de forma que o interno e 

funcionários tenham total visualização dos ambientes, de forma que corredores fechados sejam 

evitados e para que possa haver maior segurança, por se tratar de internos que, muitas vezes, 

possuem distúrbios depressivos e suicidas. 

Figura 8: Planta Baixa Térreo – Centro de Tratamento de Câncer; Figura 9: Planta 

mezanino – Centro de Tratamento de Câncer. Respectivamente 

FONTE: Arch Daily 



26 
 

 

 A cobertura é composta por estrutura metálica que pode ser desmontada e remontada a 

fim de oferecer uma maior flexibilidade, onde, havendo a necessidade de ampliação, poderá ser 

adicionado novas estruturas. O projeto conta com espaços para descanso e contemplação em 

meio a natureza, sendo a capela um dos espaços para repouso e meditação. 

 

5.4 - THE CHILDREN´S GARDEN, RANDALL CHILDREN´S HOSPITAL 

 

O Randall Children’s Hospital pertence ao conceituado sistema de saúde sem fins 

lucrativo Legacy Health, que é reconhecido pela implantação de jardins terapêuticos em suas 

unidades hospitalares. Esses jardins oferecem espaços para a realização de programas clínicos 

e terapêuticos, como fisioterapia, terapia ocupacional, terapia de fala, recriação, horticultura 

terapia; cria ambientes de suporte e restauro para pacientes, famílias e funcionários; promovem 

o movimento e exercício físico moderado, além também de promover a educação ambiental, 

por meio da horticultura e jardinagem. 

Esse espaço é composto pela temática do Feiticeiro de Oz, sendo composto por 

personagens e figuras alusivas a essa história, como diversas estátuas de personagens diversos, 

seres místicos escondidos entre a vegetação e um caminho dourado. Seu percurso principal é 

em forma de oito e possui diferentes zonas de estadia e de atividades; possui uma grande 

diversidade de vegetação, com florações sazonais diversificadas, com o objetivo de aumentar a 

Figura 10: Implantação da Comunidade Pandora; Figura 11: Perspectiva externa – Comunidade Pandora; 

Figura 12: Planta baixa, bloco de reabilitação – Comunidade Pandora. No sentido horário respectivamente. 

FONTE: Acervo Unicesumar 
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experiência sensorial por todo o ano. Esse jardim é composto por comedouros para pássaros; 

canteiros com PANCs; placas informativas sobre o tipo de vegetação; uma parede composta 

por azulejos feitos pelas crianças e uma caixa de correio próxima a saída para os visitantes 

deixarem mensagens.  

O jardim também é utilizado como uma forma de pesquisa do famoso pesquisador Roger 

Ulrich, referência em estudos sobre jardins de cura para ambientes hospitalares. Através da 

observação e levantamento de dados fisiológicos, o pesquisador registra os efeitos gerados pelo 

jardim na saúde psicológico e física dos pacientes e visitantes ao local. 

 

 

6. PROPOSTA DE PROJETO 

 

O programa de uma comunidade terapêutica demanda de diversos setores, sendo eles: 

setores público; administrativo; alojamentos; lazer e de reabilitação. Vale ressaltar que o setor 

de reabilitação contará com uma horta coletiva, onde os internos farão o cultivo como forma de 

tratamento, por meio da horticultura terapêutica.  

  O projeto procura apresentar uma edificação implantada de maneira harmônica com a 

natureza, de forma que uma contribua com a outra positivamente no conforto e qualidade dos 

espaços. A proposta visa utilizar-se de técnicas da arquitetura ecológica e sustentável, que a 

edificação adotará o uso de materiais regionais e naturais. A implantação preocupa-se com um 

Figura 13: Implantação do Jardim – The Children’s Garden; Figura 14: Esculturas alusivas a Oz – The 

Children’s Garden; Figura 15: Acesso ao jardim – The Children’s Garden. 

FONTE: Arch Daily 
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maior aproveitamento da ventilação e insolação incidente na edificação. A cobertura contará 

com aberturas zenitais e cobertura verde como áreas públicas ajardinadas para os internos e 

visitantes. Todo o complexo captará e reutilizar as águas pluviais. O uso de materiais naturais 

será indispensável, como a madeira, terra e pedra, pois esses elementos proporcionam a 

sensação de aconchego e lar aos usuários, quebrando o “ar hospitalar” da edificação. Os 

blocos contarão com linhas geométricas que serão envolvidos por jardins terapêuticos e o 

terreno também contará com áreas verdes que irá levar os internos, através de trilhas, a jardins 

ocultos para que os internos possam caminhar, meditar e refletir. O paisagismo propõe despertar 

os sentidos dos internos, através de cores vibrantes e diversos perfumes. Dentre os jardins 

ocultos, temos um jardim zen ou karesansui, onde o interno poderá interagir com o jardim e 

meditar. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Apesar dos grandes problemas que as drogas causam na sociedade atual, existem 

soluções viáveis ao combate delas, sendo a conscientização e o investimento em políticas 

públicas, porém esse é um problema já instalado e aqueles que são abarcados por eles precisam 

de apoio em sua recuperação. Ademais, grande parte das comunidades terapêuticas são 

instituições de caridade ou organizações não governamentais (ONGs) e, apesar do trabalho de 

excelência que essas vem realizando, muitas ainda não possuem financiamento governamental 

ou estrutura adequada, sendo necessário estudos mais aprofundados acerca das necessidades 

arquitetônicas das mesmas.   

Outrossim, a presença da natureza se faz de grande importância quando nos 

relacionamos com essas enfermidades, visto que ela auxilia na cura, principalmente no campo 

psicológico, promovendo uma rápida recuperação e desenvolvimento dos pacientes. Contudo, 

para uma maior potencialização dessa cura, deve-se implantar uma edificação que permaneça 

em harmonia com o seu entorno, que gere o menor impacto possível, fazendo-se, assim, 

necessário o uso de técnicas construtivas sustentáveis, promovendo uma arquitetura ecológica.  

Evidencia-se, portanto, que um espaço bem pensado, o conforto de seus usuários e, 

ainda, o uso funcional deste somado à influência positiva que a natureza exercerá, é uma aposta 

para a potencialização da eficiência do tratamento de enfermidades “da alma”.  
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