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Banhos  
de floresta

A ciência revela resultados indiscutíveis para o nosso bem-estar e saúde.  
De origem japonesa, o Shinrin-Yoku desafia as famílias a regressar à 

Natureza e a redescobrir o seu poder terapêutico.    

C
ompromissos, reuniões, 
aulas, trabalhos de casa, pro-
jetos, mil e uma atividades, 
prazos, expectativas… Qual é 

a família que, hoje em dia, não se sente 
submersa pela pressão do dia a dia? 
Com o stress a tomar conta das nossas 
horas e a não escolher idades, é urgente 
encontrar fontes de reequilíbrio, que 
ajudem os mais velhos e os mais novos 
a abrandar. 

Inspirados pelo outro lado do mun-
do, os ocidentais estão a descobrir uma 
prática que é um dos pilares da cultura 
japonesa há décadas. Os efeitos trans-
formadores do Shinrin-Yoku, que se 
pode traduzir por “banho de floresta”, 
surpreendem cientistas e ganham cada 
vez mais adeptos. 

Quase desconhecida em Portugal, 
esta prática promete ganhar visibilida-
de com o recente lançamento de dois 
livros dedicados a esta já intitulada 
terapia. “Shinrin-Yoku”, de Yoshifumi 
Miyazaki (Albatroz) e “Shinrin-Yoku: 
A Arte Japonesa da Terapia da Flo-

resta”, de Qing Li (Nascente), têm em 
comum a credibilidade científica dos 
seus autores, ambos investigadores e 
professores universitários japoneses. 
 
De sentimento a ciência 
Sabemos intuitivamente que o mundo 
natural nos faz sentir bem. “A ideia por 
detrás da terapia da Natureza é clarifi-
car esses efeitos, recorrendo à ciência, 
e usá-los como medicina preventiva 
para promover o bem-estar no nosso 
mundo moderno”, clarifica Yoshifumi 
Miyazaki, vice-diretor do Centro para 
o Ambiente, Saúde e Área das Ciências 
da Universidade de Chiba, no Japão.

Durante o processo de evolução 
da Humanidade, passámos mais de 
99 por cento do tempo a viver num 
ambiente natural, pelo que os nossos 
corpos adaptaram-se à Natureza. Amar 
o mundo natural está no nosso ADN. 
O curioso é que, através das atuais 
descobertas científicas, tornou-se claro 
que o corpo humano (mesmo vivendo 
em cidades e em ambiente urbano) 

continua a reconhecer a floresta como 
casa. Um bom exemplo é a pressão 
arterial. A terapia da floresta reduz a 
pressão arterial nas pessoas que sofrem 
de hipertensão e aumenta a pressão 
arterial nos indivíduos com pressão ar-
terial baixa. Há um efeito equilibrador 
surpreendente!   

A lista de benefícios cientificamente  
comprovados impressiona. Um banho 
de floresta pode: reduzir o stress e 
proporcionar um estado de relaxa-
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Reduz o stress, 
melhora a saúde 
metabólica e 
cardiovascular, 
alivia a ansiedade 
e reforça o sistema 
imunitário  
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mento e descontração; melhorar a saúde 
metabólica e cardiovascular; diminuir 
os níveis de açúcar no sangue; melhorar 
a concentração e a memória; aliviar a 
depressão, a ansiedade e a raiva; melho-
rar o limiar da dor; aumentar a energia 
e o vigor; reforçar o sistema imunitário 
através de um aumento da contagem 
de células exterminadoras naturais do 
corpo; ajudar a perder peso; melhorar os 
padrões de sono. 

Caminhar na floresta desbloqueia a 
nossa mente e ajuda-nos a pensar, pode 
reforçar a criatividade e a capacidade de 
resolver problemas em 50 por cento e até 

 À somBRa    
da Buganvília 

 onde  
expeRimentaR

“Se vai escrever sobre o tema, porque não 
experimenta antes um passeio?”. Foi assim que 
a editora do livro “Shinrin-Yoku”, de Yoshifumi 
Miyazaki, me desafiou. E tinham toda a razão. 
Nada como mergulhar num banho de floresta 
para perceber o que é.
Na manhã marcada, cheguei curiosa à Mata 
dos Medos, perto da Fonte da Telha. O nome 
não ajudava… Mas a simpatia do grupo e do 
guia rapidamente fizeram-me entrar no espírito 
e aproveitar. Só o facto de ter de desligar o 
telemóvel fez com que sentisse uma enorme 
liberdade. Seriam três horas só para mim, sem 
solicitações e compromissos! Depois, o silên-
cio. Apenas o som da paz. É difícil imaginar 
um lugar mais tranquilo. Na primeira parte do 
percurso, o guia convidou-nos a partilhar com 
um “colega” de passeio as nossas memórias 
mais antigas na Natureza e, rapidamente, voltei 
aos piqueniques de fim de semana, a comer no 
chão e a jogar badmington com os meus pais. 
A primeira paragem revelou um tesouro: um 
miradouro para a praia. E, foi ali, que o guia 
começou a despertar-nos os sentidos. De olhos 
fechados, a sua voz muito calma e suave, mas 
segura ao mesmo tempo, deu-nos pequenas 
indicações para orientarmos a nossa atenção. 
Os cheiros das plantas, o som dos pássaros, a 
brisa no nosso corpo, a força dos nossos pés 
na terra… Com os sentidos bem acordados, 
perdemos a noção do tempo e essa é uma das 
melhores sensações. De convite em convite, 
parámos para tempos de partilha e, mesmo 
a minha timidez, não foi obstáculo. Ninguém 
comenta, nem faz julgamentos… Num dos 
desafios, cada um entrou pela floresta e pro-
curou um tesouro e noutro tentou encontrar a 
sua “árvore gémea”. Os caminhos que escolhi, 
as ideias que me vieram à cabeça, os sons, 
as cores e os cheiros que me surpreenderam 
ficaram só para mim. Esta conversa interior, 
que o cenário da floresta nos desafia a fazer, é 
mesmo retemperadora.
Não cheguei a abraçar-me a nenhuma árvore 
(como os meus filhos me chegaram a pergun-
tar na brincadeira), mas sentei-me na terra e 
encostei-me a uma que me pareceu uma “boa 
companheira”. E, depois de ler sobre todos 
os benefícios que as árvores podem trazer ao 
nosso bem-estar, saúde e inspiração, confesso 
que levei o computador para o quintal e escrevi 
este texto… à sombra da minha buganvília!

tornar-nos mais confiáveis, úteis e genero-
sos. O professor Qing Li explica: “Vários 
estudos demonstram que, quando esta-
mos em contacto com a Natureza, é-nos 
recordado que somos parte de algo maior 
do que nós próprios. Diante da enorme 
vastidão do universo, podemos sentir-
-nos inundados de gratidão, tornamo-nos 
menos egoístas e começamos a pensar 
nos outros”. E estas emoções positivas 
melhoram a nossa saúde e não só a mental 
(por exemplo, aumentam os nossos níveis 
de citocinas anti-inflamatórias). 

simplesmente... estar 
Mas, afinal, o que é mesmo este Shinrin-
-Yoku? A expressão foi cunhada em 1982 
pelo então diretor da Agência Florestal 
Japonesa. Significa “banhos de floresta” 
e usa-se de forma similar a expressões 
como “banhos de sol”. “Não estamos 
literalmente a tomar um banho, mas a 
banharmo-nos no ambiente da floresta, 
utilizando todo os nossos sentidos para 
experienciarmos a Natureza de perto”, 

explica Yoshifumi Miyazaki. Nas primei-
ras páginas do livro de Qing Li, presiden-
te da Sociedade Japonesa de Medicina 
Florestal, ficam claras as diferenças. “Não 
se trata de exercício físico, caminhada ou 
corrida. Trata-se simplesmente de estar na 
Natureza, estabelecendo uma ligação com 
ela através dos nossos sentidos. Dentro de 
casa, há uma tendência para utilizarmos 
apenas a visão e a audição. Ao ar livre, po-
demos cheirar as flores, saborear o ar fres-
co, observar a mudança de cor das árvo-
res, escutar o canto dos pássaros e sentir a 
brisa na pele e, quando abrimos os nossos 
sentidos, podemos começar a restabelecer 

Em shinrin-yoku.pt, pode 
consultar a agenda das 
atividades planeadas por 
Alex Gesse ou pedir a or-
ganização de um banho de 
floresta para um grupo de 
amigos ou familiares. Para 
mais informações: 966 050 
168 ou info@shinrin-yoku.pt.

a ligação ao mundo natural”. E, de 
uma forma poética, desafia-nos: 
“Imersos no mundo natural, pode-
mos vivenciar o milagre da vida e 
entrar em contacto com algo maior 
do que nós próprios. A Natureza 
tira-nos o fôlego e inspira-nos vida 
nova. Quando se consegue sentir 
essa alegria, então está-se realmente 
a tomar um banho de floresta!”
 
convites guiaDos  
Para que seja mais eficaz, pelo me-
nos nas primeiras vezes, é de todo 
aconselhável o acompanhamento 
de um guia. Em Portugal, Alex 
Gesse é um nome incontornável. 
Natural de Barcelona, apaixonou-se 
por esta prática e, há cerca de dois 
anos e meio, trocou uma carreira de 
sucesso numa multinacional pela 
aventura de ser guia certificado em 
“Forest Therapy”. É também men-
tor de guias e é o único formador 
na Europa (e um dos cinco a nível 
mundial) da Associação Ameri-
cana “Nature and Forest Therapy 
Guides & Programs”. Organiza 
passeios para adultos, famílias, em-
presas e até para jovens em situação 
de exclusão social (estes de forma 
totalmente gratuita). “No que toca 
à floresta, ainda há muitos medos e 
limitações. Por exemplo, cultural-

trata-se de estar 
através de todos  
os sentidos: cheirar 
as flores, saborear  
o ar fresco, observar 
a cor das árvores, 
escutar os pássaros, 
sentir a brisa...

Bem-estar //  //  terapia

mente o que contamos aos miúdos? 
Que quem entra na floresta encon-
tra bruxas, ursos, lobos… Por isso, 
uma das minhas funções é criar um 
espaço de segurança, de forma a 
que o grupo se sinta confortável”, 
explica Alex. 

Nos banhos de floresta não há 
uma lista de ordens a executar. 
O guia orienta os participantes 
fazendo-lhes convites, que cada um 
aceita e vive à sua maneira. “Cada 
pessoa é única, por isso cada mo-
mento na floresta e cada experiên-
cia também o são. O que pedimos 
é: ‘Relaciona-te com a floresta, de 
acordo com a tua forma de ser, 
passando por cima das barreiras 
culturais dos papéis que costumas 
desempenhar’.” 
A chave está nos cinco sentidos: 
deixar a Natureza “entrar” através 
dos nossos ouvidos, olhos, nariz, 
boca, mãos e pés. Escutar o canto 
dos pássaros e o sussurro da brisa 
nas folhas das árvores; observar os 
diferentes tons de verde das árvores 
e a luz do sol a atravessar os ramos; 
cheirar a fragância da floresta e 
inspirar a sua aromaterapia natural; 
provar a frescura do ar; colocar as 
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Bem-estar //

áRvoRes 
teRapêuticas

Os estudos sobre os be-
nefícios das árvores para a 
nossa saúde e bem-estar 
multiplicam-se nas mais 
variadas áreas.  
Eis dois bons exemplos:

Um estudo efetuado 
pela Universidade de 
Michigan observou os 
efeitos da relação com a 
Natureza sobre a memó-
ria e a atenção. Des-
cobriu que as pessoas 
conseguiam recordar 20 
por cento mais depois 
de terem caminhado por 
entre árvores do que 
quando haviam caminha-
do nas ruas agitadas da 
cidade. Por isso, já sabe: 
em época de testes, por-
que não ir a um jardim 
com o seu filho e fazer 
uma pequena caminha-
da?

Outros trabalhos surpre-
endentes são os ligados 
à recuperação em caso 
de doença. Muitos estu-
dos têm demonstrado 
que ter uma janela de 
hospital com vista para a 
Natureza beneficia a re-
cuperação. Os pacientes 
com uma vista “verde” 
precisam de menos me-
dicação e recebem alta 
mais cedo. 

É uma excelente 
oportunidade para  
a família conviver: 
pais e filhos 
desaceleram e estão 
juntos... sem ecrãs

mãos sobre o tronco de uma árvore; mergu-
lhar os dedos das mãos numa corrente de 
água; deitar-se no chão… Após cada convite, 
o grupo reúne-se em roda, e cada um partilha 
a sua experiência.  “A partilha é individual, 
não há conversa, nem feedback. Os outros 
apenas escutam a tua experiência, o que é algo 
que não é comum na cultura ocidental. Até 
consideramos o ficar em silêncio uma forma 
de partilha, por isso ninguém é obrigado a 
falar”, conta o guia. No final, os passeios ter-
minam com um chá feito com folhas ou flores 
apanhadas pelo caminho.

para toDos 
Alex Gesse considera que estes banhos de 
floresta fazem cada vez mais sentido, inclusi-
vamente para as crianças. “Enquanto urbanos, 

temos perdido esta forma de nos conectarmos 
com a Natureza. As crianças passam os dias 
fechadas na escola ou em casa. Têm muito 
pouco tempo livre e o que têm passam em 
atividades organizadas. Já não têm oportuni-
dades de estar em espaços verdes e viver as 
experiências que só podemos viver num espa-
ço natural”. Os banhos de floresta são, assim, 
ótimas oportunidades para a família conviver. 
Pais e filhos desaceleram e estão juntos de 
forma diferente… sem ecrãs! 

E as crianças conseguem mesmo participar 
numa experiência deste género? “Os miúdos 
têm três barreiras principais: estar em silêncio, 
estar com os olhos fechados e ficarem isola-
dos. Mas o que é impressionante é que depois 
de fazerem uma série de passeios, tudo isto 
desaparece”. Profundamente convencido dos 
benefícios para todos deste tipo de práticas, 
Alex conclui: “Não estamos a defender que 
voltemos para a floresta com uma lança e 
vestidos de peles… mas a floresta continua a 
ser o nosso espaço natural. E é maravilhoso 
ter a possibilidade de desacelerar, fazer uma 
pausa da nossa vida diária e, se calhar, ali fazer 
descobertas e ganhar ferramentas para gerir 
melhor o nosso dia a dia”. O Shinrin-Yoku 
é “apenas” uma ponte. Como o professor 
Qing Li resume: “Ao abrir os nossos sentidos, 
estabelece uma ligação entre nós e o mundo 
natural. E, quando estamos em harmonia com 
a Natureza, podemos começar a sarar”. 


