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RESUMO 

Neste trabalho procurou-se apresentar conceitos da Psicologia Ambiental, a relação pessoa-ambiente, a análise de como 
o ser humano percebe o ambiente e como este está influenciado por ele através dos espaços que ocupa. A partir dos 
conceitos, foram apresentados fenômenos arquitetônicos que auxiliam o profissional de arquitetura a evidenciar ou a 
conseguir, através dos espaços, transmitir sensações para que o usuário do espaço se aproprie dele através das suas 
percepções de mundo. Procurou-se apresentar aspectos e características que levam a uma colaboração positiva do 
trabalho interdisciplinar envolvendo as áreas de conhecimento da Psicologia Ambiental e da Arquitetura. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A psicologia ambiental relaciona-se ao modo como as pessoas experimentam os aspectos 

ambientais presentes em seu entorno, tais como: sociais, culturais, históricos e religiosos. Desta 

forma, a psicologia ambiental dá origem aos processos de apropriação e identificação dos espaços 

e do tempo nos ambientes. Neste sentido, a percepção dos espaços vivenciados dá o amplo sentido 

aos comportamentos e mudanças apresentados nas convivências sociais.  

A Arquitetura tem um papel significativo nesse processo de promover, através de seus 

projetos, espaços onde o usuário e seus anseios sejam considerados, seja um espaço privado ou 

coletivo. Visto que algumas características dos espaços projetados podem induzir determinados 

tipos de comportamento nas pessoas e é importante lembrar que são nesses espaços que a vida 

acontece - e se existe o ser humano como protagonista - automaticamente estamos lidando com 

suas experiências de vida, suas sensações e percepções do mundo. Segundo Castelnou (2003, 

p.146) “a arquitetura pode ser vista como uma das manifestações mais representativas das 

atividades dos homens agrupados em sociedade, permitindo-lhes construir todos os abrigos que 
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lhes são necessários na sua vida cotidiana. Mas a arquitetura não tem uma função somente utilitária, 

ela é uma ciência complexa, multidisciplinar, que apresenta seus projetos no tempo e espaço, 

considerando questões sociais, históricas, culturais e ideológicas, pois projeta sempre para pessoas, 

e estas estão em constante mudança. Castelnou (2003, p.146) também nos fala que “tem crescido 

dentro dos âmbitos da cultura arquitetônica a discussão que trata da importância de entender o 

espaço arquitetônico não somente a partir de seus aspectos utilitários e tecnológicos, mas também 

quanto aos seus valores sentimentais e intuitivos”. É neste contexto que direcionamos este trabalho, 

para trazer a reflexão de como a arquitetura e a psicologia ambiental estão inter-relacionadas, como 

o homem é um ser sentimental e subjetivo (subjetividade objeto de trabalho da psicologia) e habita 

os espaços, ambientes e lugares criados pela Arquitetura. Vê-se que a prática profissional do 

psicólogo e arquiteto se interligam.   

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Psicologia Ambiental é uma subárea da Psicologia que estuda a pessoa em seu contexto físico 

e social, e tem como objetivo o estudo das inter-relações, e não somente as relações, do indivíduo 

com o meio ambiente físico e social, considerando aspectos subjetivos, coletivos e privados, de tais 

interações. Temos como premissa que a Arquitetura é responsável pelos espaços onde ocorrem 

essas inter-relações, objeto de estudo da Psicologia Ambiental, e que a Arquitetura é arte. Também 

cabe aqui citar a visão de Vygotsky (1999, p.3) sobre a Psicologia da Arte que, segundo ele, “é o 

reconhecimento da superação do material da forma artística ou, o que dá no mesmo, o 

reconhecimento da arte como técnica social do sentimento”. Temos então que a Arquitetura e a 

Psicologia Ambiental assim como a Psicologia das Artes se inter-relacionam. 

A Psicologia Ambiental surge após a II guerra mundial com o processo de reconstrução das 

cidades. Segundo Melo (1991): ” com a implementação de programas habitacionais de larga escala, 

no quadro da política de reconstrução do pós-guerra, os arquitetos e planejadores urbanos, 

juntamente com os cientistas do comportamento, se conscientizaram de que o ambiente construído 

deveria refletir não somente princípios de construção e estética, mas também outros fatores como 

as necessidades psicológicas e comportamentais dos futuros ocupantes “.  
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Com a necessidade dos arquitetos de terem que reconstruir as cidades com grandes obras 

públicas é que surge a Psicologia Ambiental, inicialmente chamada de “Psicologia da Arquitetura”. 

Como eles tinham que atender o maior número possível de habitações para acomodar os 

desabrigados da guerra, começaram a construir blocos de apartamentos. A partir dessas construções 

se depararam com os anseios de diversos clientes com necessidades diferentes e tudo ao mesmo 

tempo. “Além, é claro, de que a utilização de uma tecnologia relativamente nova no manejo dos 

edifícios pós-guerra iria requerer uma compreensão dos efeitos dos aspectos físicos do ambiente, 

tais como: Iluminação, conforto térmico, funções das janelas, falta de controle pessoal do ambiente 

sobre as atividades e comportamento humano” (MELO, 1991). 

Para falarmos das ocorrências arquitetônicas ou fenômenos arquitetônicos e qual a influência 

destes nas pessoas, precisamos entender que “determinadas especificidades ambientais tornam 

possíveis algumas condutas, enquanto inviabilizam outras” (MOSER,1997). Neste texto estamos 

interessados em saber como o ambiente e suas particularidades arquitetônicas podem influenciar a 

percepção do usuário do espaço. Cabe aqui a definição de Percepção e Sensação. A percepção e a 

sensação são processos psicológicos básicos e distintos que nos permitem conhecer a realidade. A 

Sensação é o processo envolvido na recepção de estímulos, é a captação do mundo através dos 

órgãos dos sentidos, não são estáveis porque podem variar (e variam) conforme nosso estado 

emocional. Já a percepção compreende geralmente a interpretação pessoal dada aos estímulos que 

nos chegam através de algum ou do conjunto de canais sensoriais. Dalgalarrondo (2019), define 

Sensação como o fenômeno elementar gerado por estímulos físicos, químicos ou biológicos 

variados originados fora ou dentro do organismo que produzem alterações nos órgãos receptores, 

estimulando-os. E por Percepção, o mesmo Dalgalarrondo (2019, p.105), entende que “é a tomada 

de consciência, pelo indivíduo, do estímulo sensorial. Este autor sugere que a percepção diz 

respeito à dimensão propriamente neuropsicológica e psicológica do processo “. Ou seja, a 

percepção é a transformação do estímulo (sensorial) em um fenômeno perceptível e consciente. 

Por exemplo, numa grande catedral gótica, com seus belos e imponentes vitrais se estendendo 

por toda a volta, com seus detalhes em pedra e pé direito elevado, as percepções provocadas são 

alteradas não só pelo estado emocional, mas por experiências pessoais do usuário daquela 

arquitetura. As imagens sacras, a escala da construção, a luz, tudo pode ser interpretado de acordo 

com as crenças individuais, assim como o emocional. Já a sensação está diretamente ligada ao 

corpo, onde o espaço é aferido através do nosso grupo de canais sensoriais. 
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Eu confronto a cidade com meu próprio corpo; minhas pernas medem o comprimento da 
arcada e a largura da praça; meus olhos fixos inconscientemente projetam meu corpo na 
fachada da catedral, onde ele perambula por molduras e curvas, sentindo o tamanho de 
recuos e projeções; meu peso encontra a massa da porta da catedral e a minha mão agarra a 
maçaneta enquanto mergulho na escuridão do interior. Eu me experimento na cidade, a 
cidade existe por meio de minha existência corporal. A cidade e meu corpo se 
complementam e se definem. Eu moro na cidade e a cidade mora em mim. (PALLASMAA, 
2005, p.37). 
 

 Enquanto a percepção está atada às vivências de cada indivíduo, a sensação pode ser guiada 

e manipulada pelo arquiteto. Através de elementos como luz, sombra, cor, distâncias, alturas, etc. 

a experiência do usuário é moldada. É importante ter em mente, entretanto, que mesmo as sensações 

sendo propostas num ambiente, a percepção é inerente a cada sujeito, segundo Lima (2010), “a 

percepção do objeto não depende somente do elemento imediato da atenção visual. Todos os 

elementos que se encontram no campo visual são simultaneamente avaliados como um só 

elemento. O significado de algo é principalmente determinado por seu contexto” 

 Também é importante citar o conceito de ambiência, já que esta possui uma relação estreita 

com a percepção. Para Cavalcante e Elali (2021, p.14) “a ambiência, não se trata apenas de perceber 

uma paisagem ou de apreender visualmente um ambiente, mas de experienciar o conjunto de 

situações”. A ambiência não é percebida como um espaço concreto, mas é ela que torna possível a 

percepção em um ambiente, por exemplo. Cavalcante e Elali (2021, p.19 e p.23) nos diz que “a 

ambiência põe o corpo em certo estado de tensão e convoca nossa capacidade de agir, fazendo parte 

assim de uma abordagem praxeológica da percepção” nos fala ainda que é na ambiência que 

conseguimos sentir as "ambiências luminosas, ambiências sonoras, ambiências olfativas ou 

ambiências térmicas”. Ou seja, a ambiência é um meio e que “perceber não consiste somente em 

distinguir os objetos do ambiente, mas é também experienciar o estado de um meio em um 

momento dado” (Cavalcante; Elali, 2021, p.24). 

Diferente da ambiência, que é distinta do concreto, sendo algo da ordem do meio, o espaço é 

diferenciado e modificado pela presença de uma ou mais edificações construídas. Pode-se chamar 

de espaço arquitetônico aquele que tem seus próprios significados culturais, emocionais e 

psicológicos. O espaço é o objetivo principal da arquitetura, através de seus projetos, esta utiliza 

elementos arquitetônicos fazendo intervenções nos meios urbanos e em espaços privativos. 
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2.1 OCORRÊNCIAS ARQUITETÔNICAS E PSICOLÓGICAS OBSERVADAS  

 

 As condições de iluminação, de proporção e escala assim como os materiais e texturas são 

características do espaço que emitem informações para nossos sentidos, agindo diretamente na 

maneira como nos relacionamos com este espaço, produzindo imensuráveis sensações e reações. 

 

2.1.1 LUZ 

 

A luz é um fenômeno físico, formado por ondas e partículas que se propagam na chamada 

radiação. Visualmente falando “para um estímulo cristalino se converter em percepção, a 

informação visual passa pelo cristalino, que põe em foco a imagem e projeta-a na retina. ” (LIMA, 

2010) 

 

2.1.1.1 Iluminação 

 

Segundo Arnheim (2005, p.297) o psicólogo e o artista (no nosso caso o arquiteto) podem 

falar de iluminação somente se e quando a palavra serve para dar nome a um fenômeno que os 

olhos discernem diretamente.  

Para Lima (2010) formas e imagens que nos são familiares, podemos inconscientemente criar 

associações e classificações. No entanto, quando esse filtro não encontra padrões suficientes para 

a comparação, a ambiguidade gerada pela forma pode gerar curiosidade, mas também pode distrair 

ou até desconfortar o espectador, dependendo de sua complexidade. 

Esse artifício pode ser explorado propositalmente ou não, e da mesma maneira que formas 

podem atrair ou afastar, a quantidade de luz no ambiente tem o mesmo poder. “A iluminação natural 

e/ou artificial, trabalhada de forma pontual, pode delimitar área específica desejada, destacando o 

Espaço Pessoal. ” (BARROS, 2005, p.140) 



 

6 
 

Imagens 01 e 02: Museu Judaico de Berlim. Fonte: ArchDaily, 2016 

 

 O Museu Judaico de Berlim explora muito bem esse conceito. O chamado “eixo da 

continuidade” (Imagem 01) é um longo, pouco iluminado e estreito corredor, com comunicação 

com algumas salas, mas sem iluminação natural, sem calefação e sem saída. Ele liga o início da 

instalação ao “eixo do holocausto”. Uma mensagem bem direta do que a arte aqui busca 

representar: o corredor da morte. Ao sair do corredor, a situação muda: a iluminação artificial 

desaparece, porém só recebemos a luz natural através de fendas na estrutura, nos deixando ainda 

distantes dela (Imagem 02).  “O posicionamento das janelas, precisamente as estreitas fendas, segue 

uma matriz precisa. Durante o processo de projeto, Libeskind traçou as direções de cidadãos judeus 

e alemães de destaque em um mapa de Berlim anterior à Guerra, e uniu os pontos para formar uma 

"matriz irracional e invisível", em que baseia a linguagem formal e a geometria do edifício.” 

(YUNIS, 2016). Esses elementos sugerem um lugar frio, desconfortável e claustrofóbico. 

 

2.1.1.2 Cor 

 

Tal como a luz, a cor é um fenômeno físico, causado, na realidade, pela própria luz. 

Dependendo da frequência em que a onda propagar, obtemos uma coloração diferente. Os tons, 

matizes e saturações podem variar muito pouco a frequência de uma para outra. No entanto, a 

mesma cor pode ter inúmeras interpretações - às vezes, inclusive, para o mesmo indivíduo, como 

visto que a percepção é volátil. Segundo Heller (2000, p. 17) “cada cor pode ter e pode produzir 
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muitos efeitos, frequentemente contraditórios. Cada cor atua de modo diferente, dependendo da 

ocasião” 

De modo geral, podemos considerar que a cor será avaliada pelo seu contexto. Uma fruta 

verde pode significar que esta ainda não é ideal para consumo, a não ser que esta seja a cor final 

dela. “A impressão causada por cada cor é determinada por seu contexto, ou seja, pelo 

entrelaçamento de significados em que a percebemos. A cor num traje será avaliada de modo 

diferente do que a cor num ambiente, num alimento, ou na arte” (HELLER, 2000, p. 18) 

Essas percepções diretas, por exemplo, do azul - simpatia, harmonia e fidelidade, mas que 

também pode transmitir frieza e distanciamento (HELLER, 2000, P. 21) - é explorada por 

arquitetos e designers de interiores para passar no ambiente o sentimento desejado. É papel 

fundamental dessas escolas primar por esses conhecimentos e empregá-los de forma a executar a 

proposta do projeto - podendo, nem sempre, ser o foco o conforto cognitivo do usuário (vide 

Iluminação). 

A cor pode, também, ter um papel de percepção espacial. Segundo Pereira (2018), “se 

pintadas apenas as paredes laterais do ambiente, denota-se a ideia de estreitamento; de modo 

contrário, ao pintar a parede central e teto na mesma tonalidade, cria-se a noção de alargamento. 

Caso deseje a sensação de encurtamento da altura espacial ou ponto de interesse na altura do olhar 

do observador, basta pintar todas as superfícies à meia altura, sendo os tons mais escuros nas 

superfícies superiores.” (vide imagem 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                 Imagem 03 –g1.globo.com 



 

8 
 

 
Imagem 04: Casa Gilardi. Fonte: ArchDaily, 2018. 

 

2.1.1.3 Sombra 

 

 Contrapondo, ao mesmo tempo que completando a luz, as sombras fazem um papel 

fundamental para criar profundidade, textura e movimento na obra arquitetônica. Não somente por 

isso, segundo Pallasmaa (2005, p.44), “as sombras profundas e a escuridão são essenciais, pois elas 

reduzem a precisão da visão, tornam a profundidade e a distância ambíguas e convidam a visão 

periférica inconsciente e a fantasia tátil. ” 

Ou seja, a sombra tem papel fundamental na composição do ambiente e pode instigar e 

também afastar, como numa rua mal iluminada. O trabalho da luz e sombra precisa ser meticuloso 

para que o conforto dentro do ambiente seja atingido. “A sombra dá forma e vida ao objeto sob a 

luz. Ela também cria o ambiente no qual surgem as fantasias e os sonhos. Da mesma maneira, a 

arte do claro-escuro é um talento do mestre-arquiteto. ” (PALLASMAA, 2005, p. 44) 

 

 
Imagem 05: Abadia de Le Thoronet - Fonte:www.bastideavellanne.eu/the-abbey-of-thoronet 



 

9 
 

 2.1.1.4 Reflexão 

 

 A luz é uma onda, mas também uma partícula. Por essa característica, ao se chocar com uma 

superfície, ela é rebatida. Ela, no entanto, não é refletida de forma total, e sim difundida, na maioria 

das vezes deixando partículas para trás, nos possibilitando ver cores. “De todo o espectro, o ser 

humano só é capaz de identificar uma estreita faixa chamada luz visível, cuja frequência situa-se 

entre 380 e 780 nm." (LIMA, 2000, p.4) 

Algumas superfícies, no entanto, como espelhos, conseguem refletir a totalidade da luz, e 

com isso nos passam uma percepção de aumento de espaço. No Pocket Park Xinhua Road, em 

Shanghai (Imagem 04), espelhos foram espalhados por todo o entorno com essa intenção. “Nossa 

experiência de conhecimento de tamanho, cor e formato da maioria dos objetos que nos rodeiam 

fornece-nos uma estabilidade para a percepção do mundo, pois apesar da variação do tamanho da 

imagem na retina, apoiamo-nos nas propriedades desses objetos para avaliar o espaço ao redor. 

[...], mas, sob circunstâncias especiais, pode levar-nos a um erro ou uma ilusão, neste caso, uma 

ilusão fictícia. ” (LIMA, 2000, p. 55) 

 

Imagem 06:  Pocket Park Xinhua Road (antes). Imagem 07:  Pocket Park Xinhua Road (depois).  

Fonte: www.archdaily.com.br/br/957241/pocket-park-xinhua-road-shanghai-shuishi  
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2.1.2 ESCALA 

 

 Quando falamos de escala sempre nos referimos à humana. A arquitetura que não obedece 

esse princípio, desconvida o usuário a utilizá-la. O objetivo básico da arquitetura é, sempre, se ligar 

ao ser humano, e neste princípio, ela é uma arte que tem o poder de se conectar ao ponto de sugerir 

uma ação - nela mesma. Diferente da pintura, ou da literatura, ao induzir uma ação, o indivíduo já 

se encontra na arquitetura. Como aponta Pallasmaa (2005, p.59), “As pedras distribuídas na grama 

de um jardim, para que pisemos sobre elas, são como imagens e impressões de nossas pegadas”. 

Ou seja, não obedecer a escala humana, é não obedecer a ação do usuário. 

 

2.1.2.1 Amplitude 

 

 Grandes espaços abertos podem nos dar arejamento e visão, porém também podem afastar e 

isolar. O elemento da amplitude tem ganhado muito foco nas últimas décadas, com a popularização 

de tendências como cozinhas e salas integradas, studios, entre outros. “O elemento amplidão 

possibilita a adaptabilidade do ambiente, permitindo o ajuste das distâncias interpessoais” 

(BARROS, 2015, p. 137) 

 

  

Imagem 08:  Centro de Aprendizado da Universidade de Ryerson. 

Fonte: arquitecturaviva.com/works/centro-de-aprendizaje-de-la-universidad-ryerson-4  
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2.1.2.2 Altura 

 

 A altura de um ambiente está fortemente associada à religiosidade. Nobres e antigas catedrais 

sempre apresentaram escalas absurdas em seus projetos. Apesar de qualquer conotação religiosa, 

o pé-direito pode ser sim associado a capacidade e a intimidade que o ambiente quer provocar. Um 

ambiente mais baixo torna-se muito mais privativo, enquanto um mais aberto, muito mais social. 

Barros (2015, apud ALEXANDER ET AL 1977, p. 137) “especifica pés-direitos a ambientes de 

diferentes usos, capacidades e graus de intimidade entre usuários, sendo o pé-direito alto adequado 

para um maior número de pessoas desconhecidas. ” 

Imagem 09:  Altar Basílica Sagrada Família. Imagem 10:  Fachada Basílica Sagrada Família. 

 Fonte: arquitetandonanet.blogspot.com 

 

3. METODOLOGIA 

 

A Arquitetura e a Psicologia ambiental são campos de conhecimento com características 

interdisciplinares o que possibilita o estudo dos mais variados e diversos fenômenos utilizando 

abordagens multi metódicas.  

Neste trabalho estudou-se que tipo de influência o espaço exerce no comportamento humano, 

em duas partes: primeiro realizou-se um estudo teórico com base na Psicologia Ambiental das inter-

relações provenientes do homem em seu contexto físico e social considerando suas sensações, 

percepções, aspectos individuais e coletivos de tais interações. Num segundo momento, buscou-se 

identificar os elementos arquitetônicos que conduzem a ambientes confortáveis, ou não, e 
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relacionar com os possíveis comportamentos humanos, com base em imagens de projetos 

apresentados em publicações de arquitetura nacionais e estrangeira, on-line, cujas concepções 

arquitetônicas enfatizam as relações interpessoais. Para este trabalho, selecionou-se as imagens que 

melhor ilustram os diferentes elementos identificados, independentemente de sua localização 

geográfica, autoria e concepção. Buscou-se apenas ilustrar os fenômenos identificados e aqui 

relacionados.  

 

 

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

 Como base na citação de Bock (2018, apud ORTEGA y GASSET, p.165) “o homem não 

tem natureza, o homem tem história”, podemos, a partir deste pensamento, entender que o homem 

faz a experiência do mundo, ocupa e intervém nos seus espaços. Para Bock (2018, p.165) “foi o 

trabalho, a atividade, a ação do ser humano sobre o mundo real que possibilitou o surgimento da 

espécie humana [...] e foi sua ação no mundo que possibilitou o pensamento em cada um de nós”. 

Diante dessas afirmações e levando em conta o referencial teórico, pode-se afirmar que o ambiente, 

o espaço arquitetônico, influencia diretamente no comportamento humano de várias maneiras. Isso 

nos leva a pensar que a psicologia ambiental é uma importante ferramenta de projeto, pois leva 

arquitetos a tomarem decisões mais compatíveis e a projetarem espaços capazes de atender mais 

adequadamente às demandas de seus usuários. Os elementos arquitetônicos podem reforçar 

comportamentos desejados pelo arquiteto, sensações que ele gostaria de ver implementadas em 

tipos de lugares específicos. São duas ciências que estão inter-relacionadas em todos os aspectos. 

Diante do que vimos, os elementos arquitetônicos quando bem pensados e usados com um intuito, 

são capazes de provocar sensações que podem ser direcionadas pelo arquiteto ou não, devido a 

subjetividade humana. Cabe aproximar o estudo da psicologia ambiental ao estudo de projeto 

arquitetônico para somar os saberes e gerar maior qualidade de vida aos usuários. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se afirmar que o comportamento humano pode e é influenciado através do ambiente, 

do espaço físico. Portanto, o arquiteto por meio de seus projetos e utilizando-se de artifícios 

construtivos pode modificar as sensações e desse modo alterar a percepção dos indivíduos e em 

consequência dessas alterações pode-se alterar o comportamento do indivíduo/usuário. Ter em 
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vista estes aspectos de forma transdisciplinar poderá colaborar para que o projeto arquitetônico 

proporcione bem-estar aos seus futuros ocupantes.  
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