NEUROARQUITETURA – AMBIENTES DE ENSINO

LIMA, Elizeni Queiroz de
Graduanda no Curso de Arquitetura e Urbanismo na Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de
Itapeva – FAIT

AZEVEDO, Bruna Gabrielle Rocha
Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT

OLIVEIRA, Flavia Mariane Rodrigues de
Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT

OLIVEIRA, Mayara Cristiana de
Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT
BRAATZ, Liliane Bimbati de Moura
Arquiteta e Urbanista. Especialista. Docente pela Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de
Itapeva – FAIT

RESUMO
O presente trabalho teve como finalidade fazer uma análise da influência que a
arquitetura traz através de sensações em um ambiente específico. Foi desenvolvido
pesquisas em ambientes escolares através de materiais bibliográficos com o objetivo
de mostrar o comportamento que o cérebro tem em relação ao lugar em que o
homem está, e o poder que a arquitetura tem de fazer com que um ambiente
transmita certa sensação a uma pessoa, boa ou ruim, chegando ao que chamamos
de Neuroarquitetura.
Podemos ressaltar ainda que as medidas que os arquitetos utilizam através do
seu projeto afetam fisicamente o ser humano, e existem algumas que podem agir
diretamente no conforto e na saúde da mente, portanto reações como o ânimo, a
alegria, o prazer e a disposição, podem influenciar diretamente os indivíduos de
forma benéfica e podem trazer uma vida mais saudável. O objetivo principal desse
trabalho é apresentar a relação da arquitetura com o cérebro, as emoções e
comportamento de cada pessoa no ambiente projetado.
PALAVRAS-CHAVE: Ambiente, Neuroarquitetura, Neurociência, Conforto

ABSTRACT
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The present work had the goal of make an analyses over the influence that arquitecture cause
trough sensations in a specific ambient. Was developed by researches in school ambients over
bibliographic materials, with the intention of show the behave of the brain compared to the place of the
man stays, the power that arquitecture have to make a place transmit certain sensations to a person,
good or bad, getting to the point that we call Neuroarquitecture.
We can still ressalve that the measures that architects use trough their projects affect physically
the human being. There are some that can act directly in the comfort and mind health, so reactions
like cheer, pleasure and disposal may influence directly individuals in a beneficial way and can bring a
way healthier life. The main objective of this work is introduce the relation of architecture to the brain,
emotions and behavior of each person in the designed environment.
Keywords: Ambient, Neuroarquitecture, Neuroscience, Comfort.

1. INTRODUÇÃO

A compatibilidade entre a neurologia e arquitetura tem muito mais ênfase
do que pensamos. Ao descobrir novas revoluções, esses fatores acabam se
potencializando e criando mais conexão dia após dias. O homem ao projetar e
criar o ambiente tem o poder de impactar e despertar pressentimentos e
intuições, por isso gera bastante impacto para a rotina dos seres humanos.
O ambiente escolar atua como um propagador de conhecimento. É
importante compreender que a educação não se trata exclusivamente de
alunos, professores e livros, o espaço físico influencia na aprendizagem da
mesma forma. Valorizar um bom projeto de arquitetura escolar, é também
valorizar a educação. A maioria das instituições ainda utiliza o modelo “padrão”
com carteiras enfileiradas, e sendo o professor o principal foco, mas isso vem
mudando com o passar dos anos.
Infelizmente boa parte dos arquitetos e urbanistas dessa geração vem
deixando de lado o bem-estar do ser humano e dando mais ênfase na estética do
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que na sua funcionalidade. Muitas vezes é projetado algo sem saber o seu
significado, ou apenas por aquela “tendência” estar sendo a mais utilizada na época.
O que motivou a elaboração desse material foi a observação feita pelos alunos
onde poucas escolas estão aptas a atender as crianças de acordo com sua
organização física influenciando ali a forma como as pessoas convivem.

2. A IMPORTÂNCIA DA NEUROARQUITETURA PARA MELHORIA DA
QUALIDADE NO AMBIENTE ESCOLAR

Uma das maiores preocupações ao se projetar um ambiente é a interação do
mesmo com a pessoa que o utilizará irá passar a maior parte de seu tempo seja
morando, trabalhando ou apenas visitando aquele local. O estudo e preocupação
com as reações do ser humano nos ambientes eram mais conhecidos no exterior,
mas agora estão sendo cada mais difundidos no Brasil. O principal foco da
Neuroarquitetura é criar espaços inteligentes, apresentando diversas condições de
sentimentos, liberdade de expressão, além de melhorar o relacionamento com
outras pessoas.

Nesse aspecto, Modesto Farina (1990) explica que:
Os

estímulos

visuais

possuem

características

próprias

como

tamanho,

proximidade, iluminação e cor, sendo importante o conhecimento dessas
propriedades para entender as mensagens que o cérebro envia para o nosso
corpo. Por envolver de imediato as nossas percepções sensoriais a arquitetura
torna-se a arte mais completa de todas. (FARINA, 1990 apud DIAS, 2017)

2.1 ESTRATÉGIAS QUE A ARQUITETURA TEM PARA SOLUCIONAR O
DESCONFORTO DE UM CERTO ESPAÇO
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Figura 1- Diagrama de estratégias para trabalhar na Neuroarquitetura

Fonte: Compilação do autor, 2019

3. ILUMINAÇÃO
O contato do ser humano com a luz tem efeitos significativos em sua saúde, que
podem ser bons ou ruins. Ficar exposto sob a mesma luz tem influência notória, a
curto e a longo prazo na vida de uma pessoa. A luz captada pelo sistema visual tem
o poder de agir diretamente no cérebro e traz diferentes comportamentos,
sentimentos e percepções.
3.1. Luz Natural
De acordo com Mora,
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Por quê ensinar os estudantes em salas de aula amplas, com grandes janelas e
luz natural é melhor e produz mais rendimento que no ensino transmitido em salas
apertadas e pobremente iluminadas? Em que medida os colégios, os institutos de
ensino médio ou as universidades, que já foram ou estão sendo construídos nas
grandes cidades modelam a forma de ser e pensar daqueles que estão se
formando? (MORA, 2004)

É concebível que atualmente a arquitetura de escolas atuais não correspondam
ao que realmente é solicitado, de acordo com a estimulação de ações emocionais
para elas conseguirem memorizar melhor, levando em consideração a maneira
como o cérebro reage naturalmente, a fomentação de ataques de agressões e
surtos, e até mesmo a depressão.
3.2. Luz Artificial
É entendível o auxílio que a luz natural traz a mais que a artificial, porém não é
sempre que ela supre as necessidades precisas. A evolução de ideias das pessoas
permitiu essa invenção da lâmpada elétrica que está cada vez mais evoluindo.
A substituição do sol pela iluminação artificial não se deu imediatamente após a
invenção da lâmpada elétrica incandescente de Edson. O marco foi a invenção da
lâmpada fluorescente. Sua invenção forneceu níveis de iluminância suficientes, e
a custo acessíveis, para que as atividades humanas dentro dos edifícios
pudessem se desenvolver independentemente da luz natural. (BERTOLOTTI,
2007)

3.3 A Luz e os Fotorreceptores
Na relação luz e cérebro, temos três linhas principais: o sistema visual, o
perceptivo e o circadiano. O sistema visual e perceptivo está ligado a experiência
adquirida, que mostra a melhor iluminação para o conforto visual e o estímulo da
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percepção. Já o circadiano está ligado ao processo rítmico que ocorre no organismo
todos os dias no mesmo horário. Todos esses possuem um fator de alteração no ser
humano, uns de maior relevância que outros.
No circadiano, a luz é recebida pelo olho e é transformada em sinais elétricos
para que o cérebro consiga recebê-lo. Esse fotorreceptor junto ao fotopigmento
melaptosin são os responsáveis por assegurar o funcionamento da glândula pineal,
através de uma atuação química. Tudo isso para gerar o homônimo melatonina
responsável principalmente para indução do sono, e ainda por agir na restauração
das nossas células, expostas a estresse do dia a dia.

Em análise sob esse aspecto, Flandoli explana que
A luz é o estímulo básico para a visão, o sentido humano mais rico, e sem ele nós
não receberíamos uma quantidade importante de informações.
A luz e a visão têm um papel de influência sobre nossas reações, capacidade de
concentração, eficiência, fadiga e bem-estar geral. Nossa experiência com luz
natural nos ensinou que a quantidade de luz aumenta na manhã, atinge ao
máximo, e cai, ao mesmo tempo que a temperatura de cor inicialmente aumenta
rapidamente atingindo 8.000 Kº, e então cai para 2.000 Kº. O dia é associado com
o trabalho, enquanto a noite tende a ser associada mais com descanso e lazer.
A luz com uma temperatura de cor mais elevada é geralmente descrita como fria e
associada ao trabalho, enquanto a luz com baixa temperatura de cor é descrita
como aconchegante e confortável. A luz mais fria está relacionada ao cortisol,
provocando ativação, enquanto a luz mais quente está associada a melatonina,
causando efeito de relaxamento. A preferência em escritórios varia entre 3.000 Kº
e 4.000 Kº. (FLANDOLI, 2007)

Portanto após muitos estudos realizados ao longo dos últimos anos, podemos
chegar à conclusão de que as luzes naturais e todo o sentido que um ambiente
iluminado com uma intensidade maior ou menor, ou até mesmo de cores diferentes
pode levar a um estímulo específico para cada pessoa, podendo o profissional da
arquitetura usar disso para levar o seu cliente e seu projeto a uma eficiência e
satisfação maior.
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4. ERGONOMIA
Existe uma grande importância da ergonomia e a legislação trabalhista em
ambientes de trabalho, investindo na saúde e segurança para evitar processos de
ações trabalhistas. Além de oferecer estado de saúde, a ergonomia defende e
valoriza o trabalho com regras que asseguram o desenvolvimento no ambiente. No
Brasil há uma norma reguladora que trata exclusivamente da ergonomia, a NR-17,
que foi criada pelo Ministério do Trabalho e do Emprego para estabelecer ideias
que possam permitir a adaptação das condições de trabalho e as características
psicofiosiológicas dos empregados trazendo conforto, e bem-estar.
(BENCKE, 2017)

Os profissionais responsáveis por essa área precisam projetar ambientes que
venham a trazer aconchego, com maneiras acessíveis para quem não tem muito
capital para investir, pensando no uso estratégico das cores e formatos de móveis. E
os proprietários do estabelecimento ou empresa, agindo desta forma contribuem de
maneira preventiva em função das normas e evitam faltas por questão de saúde,
levando a uma redução de gastos devido à falta de produtividade. Levando em
consideração a relação entre a escola e o professor, o profissional precisa estar bem
estabelecido para poder ter um desenvolvimento profissional de excelência.
Nas escolas existem outras visões, de acordo com Carnide (2006, p. 5),
Entre os fatores de risco reportados na literatura, destacam-se os de natureza:
• Física: manutenção da postura de sentado por longos períodos de tempo,
adopção de posturas desfavoráveis em consequência do desajustamento do
mobiliário escolar às características antropométricas ou à natureza da actividade
desenvolvida; e a manipulação de cargas motivadas pelo transporte de mochilas,
por vezes, unilateralmente.
• Psicossocial: frequência e duração das tarefas escolares, exigências atencionais,
nível de concentração, motivação, o envolvimento dos pais e dos educadores,
coesão dos alunos, autonomia na realização das tarefas e cooperação.
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• Individual: antecedentes clínicos de doença músculo-esquelética, idade, género,
características antropométricas e morfológicas, prática de actividade física.

5. PAISAGISMO
Como a decoração das paisagens é um desafio semelhante ao enfrentado na
arquitetura, o Paisagismo constitui uma extensão do curso de Arquitetura, pois o
cenário natural também é algo a ser edificado, tanto quanto qualquer construção.
Esta disciplina nasceu do ato singelo de decorar um espaço, posteriormente
conquistando uma maior complexidade, um aprofundamento das pesquisas em torno
de suas possibilidades. Atualmente o Paisagismo adquiriu um caráter extremamente
técnico, direcionado no sentido de aperfeiçoar esteticamente uma área, mas
igualmente para nela imprimir o máximo de praticidade, proteção, aconchego e
intimidade. Tudo é tomado em consideração para criar um espaço bonito, único e
atrativo para quem vive ou para fins comerciais, ou seja, o paisagista já trabalha com
o bem-estar da pessoa sem se dar conta de que isso é neuroarquitetura através do
impacto visual onde as cores vivas levam a mente a um estado de relaxamento.
Na China ou no Canadá, a leitura cerebral, sensorial é a mesma. Uma plantinha,
mesmo artificial, mexe com o homo sapien. Um verdinho à vista, segundo
a Human Spaces, reflete em 15% de melhora na criatividade, aumentando a
sensação de bem-estar. (TEBCHIRANI, 2019)

De acordo com a pesquisa, os alunos tendo essa relação com a natureza, seu
desenvolvimento será de máximo aproveitamento. Levando em questão do olfato, o
ser humano sentindo o aroma de algumas essencias citadas terá as seguintes
experiências: Os aromas de Baunilha e Menta aumentam a concentração, o de
lavanda dá a sensação de relaxamento e melhora o sistema imunológico e a
camomila melhora o bem estar e alivia o stress, etc.

6. ORGANIZAÇÃO ESPACIAIS
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Todo ser humano sente a necessidade de se organizar, hoje há muita procura
por profissionais da área de interiores, pessoas com especialidades para tornar-se
algo bonito e confortável, pois a decoração e a organização são ideias que devem
ser pensadas juntas, pois as mesmas estão em proveito da estética e harmonia do
espaço. “Toda bagunça é resultado de uma procrastinação que, em geral, se deve a
alguma insatisfação” (DURANTES, 2019)
Em relação ao trabalho e ao espaço institucional a organização é essencial, pois
se um local é organizado, os objetivos serão cumpridos e alcançados, pois a
bagunça e desordem causam estresse, perda de tempo e atrasos o que acaba
afetando o desenvolvimento através do humor, do desgaste emocional, e também
saúde. Se a pessoa deixa os seus objetos em ordem isso irá fazer com que o
trabalho seja facilitado, irá auxiliar no descanso, e no funcionamento do cérebro,
pois assim gera para o cérebro ânimo para continuar a lidar com as tarefas, ao
contrário do que diz na bagunça que o cérebro gasta de tempo e energia para
absorver essas informações. A Escola-berçário Primetime adota uma filosofia de
ensino que proporciona condições favoráveis ao desenvolvimento do potencial de
crianças até três anos. Nesse contexto, a arquitetura assume o papel primordial de
estimular os sentidos. A proposta de Marcio Kogan e Lair Reis explora as
possibilidades implícitas nesse objetivo e estabelece um dinâmico e colorido jogo de
volumes, construídos com diferentes materiais.
7. CLIMATIZAÇÃO
Os clientes estão cada vez mais exigentes quando se refere a conforto
ambiental. A tecnologia, materiais diversificados auxiliam no projeto quando se trata
de climatização, o arquiteto é responsável pelo resfriamento, aquecimento,
desumidificação, ventilação, qualidade do ar. Visto que essas informações estão
ligadas a toda forma de elaboração do projeto, como cita (ARCHTRENDS, 2019):
- Orientação solar
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- Dimensionamento e posição das aberturas nas fachadas
- Análise da direção do vento na região
- Especificação dos revestimentos
- Influência na absorção térmica
É importante questionar o quanto a saúde e o bem-estar é impactado com a
climatização, seja ela inadequada gerando problemas de saúde ou adequada
melhorando assim a qualidade de vida.
A Escola St. Nicholas (Aflalo Gasperini Arquitetos) adotou uma maneira de resfriar
os espaços através dos planos inclinados da volumetria que geram sombreamento
nos terraços das salas de aulas, nas fachadas dos ambientes e nas circulações de
acesso, possui um conceito aberto e se integram com a área verde.
(MORA, 2019)

8. CORES
A cor age de através de noções visuais adquiridas por meio da reação da luz
sobre os objetos, as superfícies desses objetos cumprem um ato seletivo em relação
aos raios luminosos, esses raios que por sua vez podem ser absorvidos ou
refletidos.
A percepção visual, porém, varia de pessoa para pessoa, cada indivíduo pode
detectar a luz de forma diferente, os resultados estão ligados ao impulso luminoso. O
formato, o agrupamento e a colocação dos espaços.
A utilização de determinada cor tem um papel importante se tratando de
arquitetura, por isso a escola Primetime dá uma atenção especial para os tons
de amarelo, laranja e vermelho para uma atmosfera estimulante. Através delas o
espaço tem o poder de causar diferentes sensações neurológicas nos alunos. Ela
afeta de forma significativa o humor e desempenho em relação a prática de estudos
e do convívio social, algo que se conta muito no ambiente escolar já que o mesmo é
responsável pela formação e educação de pessoas.
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8.1. Tipos de cores
As cores quentes costumam estimular mais o cérebro e energizar o corpo. Elas
nos dá sensação de espaços menores e convidativos, porém, não são relaxantes e
não são as melhores escolhas para um ambiente onde será permanecido durante
muito tempo.
Já as cores mais frias, dão ao espaço maior amplitude, além de serem
relaxantes e não cansarem o olhar, ideal para criação de lugares harmônicos e
aconchegantes.

Cores de utilização e análise dos efeitos psicológicos
Cor

Efeito de Temperatura

Disposição psíquica

Azul

Frio

Tranquilizante

Verde

Frio a neutro

Muito tranquilizante

Vermelho

Quente

Muito irritante

Laranja

Muito quente

Estimulante

Amarelo

Muito quente

Estimulante

9. ACÚSTICA
Como o nome já indica, esse conceito diz respeito à forma como o som se
comporta dentro de um ambiente. Entender como as vibrações sonoras se
propagam pode não parecer trabalho para um arquiteto, mas ao levar em conta o
impacto do som ambiente externo exagerado em um espaço de trabalho ou
entender como o mesmo se comporta internamente em um mesmo espaço pode
levar a melhorias significativas e fazer com que as pessoas que frequentam este
local durante a jornada de trabalho trabalhem com mais motivação ou no mínimo
sem o fator estresse causado pelo som ambiente. É o estudo relacionado à
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propagação do som, ao caminho percorrido e ao retorno do mesmo. Inserido no
ambiente o som deve estar favorável a nossa audição, proporcionando maior
conforto, sendo então de responsabilidade do autor do projeto usar de elementos
determinantes para condições propícias, como acabar ou diminuir o máximo de
ruídos prejudiciais a audição.
“Muitas estruturas têm outros trabalhos além de abrigar pessoas, como é o
caso de teatros, auditórios e afins. Para esses casos, deve-se pensar na acústica
arquitetônica e em como ela afeta a entrega do projeto.” (OWA, 2019)
Cada projeto deve ser estudado minuciosamente, pois cada um deles exige
uma acústica diferente. Uma sala de aula ou uma igreja, por exemplo, deve permitir
o melhor entendimento possível entre ouvinte e locutor, já um hospital necessita da
eliminação de ruídos.
Os ruídos proveniente do meio urbano estão cada vez mais intensos em nossa
vida, tomando conta dos espaços e tornando-se agressivos as pessoas, podendo
prejudicar sua vivência, causando-lhe estresse, nervosismo, distúrbios, insônia,
problemas auditivos e ansiedade. Aparentemente os sintomas não são notados
pelas pessoas que vivem nesse ambiente extremo, já que acabam que por tolerar e
adaptar-se ao mesmo. Grande parte dessas pessoas, já adaptadas ao local, passam
despercebidas do mal, e não veem que estes sons indistintos são os principais
motivos para tal fator agravante da saúde. Foi citada a Orquestra Criança Cidadã
Meninos do Coque está totalmente engajada na construção da sua sede definitiva, a
Escola de Música Maestro Cussy de Almeida, que será erguida ao lado do primeiro
teatro totalmente acústico de todo o Norte/Nordeste do Brasil: a Sala de Concertos
Criança Cidadã. A obra, além de se destacar pelo posicionamento geográfico,
chama atenção pelos projetos de engenharia, arquitetura e acústica.
Foram elaborados por profissionais renomados no Brasil e coordenados pela
Odebrecht Infraestrutura, através da engenheira Manuela Modesto Dantas,
responsável por Projetos Sociais da empresa. A Sala de Concertos será construída
especificamente para apresentações musicais e poderá receber qualquer conjunto
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sinfônico de grande porte, nacional ou internacional. O projeto foi moldado no
exemplo da Sala São Paulo, uma das melhores do País. O teatro, que permitirá,
inclusive, a gravação de material fonográfico para discos profissionais, terá
capacidade para 816 pessoas, divididas em uma plateia e um balcão mezanino. O
projeto acústico da Sala foi elaborado pelos consultores José Augusto Nepomuceno
e Júlio Gaspar, com mais de 35 anos de experiência em projetos para teatros e
salas de música no Brasil. Para atingir os níveis de isolamento sonoro necessários
ao ambiente, foram estudadas construções especiais, como paredes de alvenaria de
blocos de concreto, lajes flutuantes também de concreto, forros flutuantes de gesso
e paredes externas especiais, que minimizam a influência de ruídos.

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O presente estudo permitiu uma análise de como a neuroarquitetura, pode
interferir na aprendizagem escolar, uma tendência que cada vez mais vem
tomando força. Esse estudo vem sendo utilizado e explorado por arquitetos e
designers. Foram apresentados casos de sucesso ligados a neuroarquitetura
nas escolas, que tem contribuído de maneira significativa no processo de
aprendizagem dos alunos, um exemplo é a Fundação Bradesco (Shie
Arquitetos Associados) tem um conforto térmico excepcional com o uso da
chapa de alumínio. Já a St. Nicholas School (Aflalo Gasperini Arquitetos) tem
variedades de iluminação controlada e uma interligação pelos espaços. A
acústica do Berçario Primetime (Studio MK27 Márcio Kogan) adotou pisos
absorventes de impacto. E quem realmente ganha com tudo isso são os
alunos, se desenvolvendo e se capacitando.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O mundo mudou, e consequentemente o padrão modelo não se encaixa nos
dias atuais. A neuroarquitetura está expondo que cada lugar, cada espaço deve ter
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uma concepção projetual diferente. Uma escola no Nordeste não deve ser como
uma no Sul do Brasil, o clima, a acústica entre outros fatores são divergentes. Ao se
observar esses relatos e referências bibliográficas, pode-se concluir que as escolas
no Brasil precisam ser implantadas dessa forma para que haja um melhor
desenvolvimento dos alunos, professores e todos os envolvidos no local.
Através da Neuroarquitetura, a psicologia que estuda as reações que o ser
humano transmite através dos ambientes é o que vai impulsionar o aluno a se sentir
mais confortável e adaptar-se aos estudos, trazendo benefícios para o próprio.
Sendo assim, obterá melhores resultados em suas notas e desenvolvimento com
outras pessoas.
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