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ARQUITETURA DE SENSAÇÕES 

 

1. RESUMO 

Esta pesquisa propõe-se a analisar as relações entre o projeto arquitetônico e a 

percepção do espaço, as questões sensoriais relacionadas ao equilíbrio entre o 

permanecer e o estar. Nessa bilateralidade, o foco é a relação entre o espaço 

externo e o interno ao homem, suas emoções e expectativas; transformando sua 

vivência em uma obra de experiência única, em uma busca pela inter-relação entre o 

homem e o ambiente. 

Palavras chaves: Sensação; Percepção; Espaço; Entendimento; Razão. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Este trabalho surgiu do questionamento de que tudo o que o homem diz, decide 

ou faz está intimamente relacionado a uma determinada sensação. Isso ocorre 

tendo em vista que a personalidade do ser humano é construída a partir de sua 

percepção, ou seja, do que se vive, de suas lembranças e ao que elas remetem. 

Para Del Rio (1996), a percepção é “um processo mental de interação do 

individuo com o meio ambiente, que se dá através de mecanismos perceptivos 

propriamente ditos, e principalmente, cognitivos”. Desta forma, quando é atribuída 

uma imagem ou situação ao homem, o cérebro humano processa ideias subjetivas 

que irão gerar informações, das quais ele a partir disso ele irá assumir como a 

“realidade”.  

De acordo com o filósofo da teoria moderna Kant, “a consciência humana é 

formada de três grandes faculdades: a sensibilidade, o entendimento e a razão”. O 

que gera a primeira das grandes faculdades da consciência, a ‘sensibilidade’, é a 

primeira impressão sensitiva do espaço relacionada ao contato com o exterior; que 

após ser processada, irá gerar informações baseadas no que já se conhece ou 

entende. Desta forma, são acionadas as outras duas grandes faculdades, o 

‘entendimento’ do que foi atribuído, que por sua vez, processará uma ‘ação’ que 

estará de acordo com o estímulo previamente instituído.  
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Nesse contexto o ambiente se relaciona ao inconsciente humano, enchendo-o de 

estímulos, a ponto de liderar características determinantes e que se relacionam 

inteiramente com o imaginário de cada ser humano, “a realidade”.  

Tais estímulos são filtrados e selecionados aos aspectos de interesse; Portanto a 

consciência começa a ser estimulada. Isso demonstra que por mais que se tente 

induzir certas sensações ao indivíduo, não se pode prever de que forma ele vai 

interagir com o proposto.  

Sendo assim a funcionalidade do espaço que vivemos está cada vez menos 

cognitiva, dando espaço para a cultura de produção em massa que dificilmente 

expressa os sentimentos, emoções, anseios e inseguranças de seus usuários. 

 

3. OBJETIVOS 

Como objetivo para pesquisa visa mostrar como a arquitetura pode estar mais 

bem relacionada com o ser humano, diferente do que tem se mostrado os dias 

atuais, onde a tecnologia e os afazeres que ocupam o tempo de cada indivíduo tem 

separado cada vez mais o que seria ideal para cada pessoa, e o que normalmente 

se relacionam. 

 

4. METODOLOGIA 

Para desenvolvimento deste trabalho, a primeira parte constituir-se-á de uma 

pesquisa bibliográfica, com revisão de literatura nas áreas de Arquitetura e 

Percepção Ambiental. Além de livros, serão estudados e analisados pesquisas e 

artigos desenvolvidos principalmente sobre questões de sensações, emoções e 

sentimentos humanos em relação à Arquitetura. 

Em um segundo momento, será realizada uma pesquisa documental e 

entrevistas levando em consideração a obra arquitetônica e suas relações, tais como 

as referências arquitetônicas adotadas pelo arquiteto que definem o seu desenho, 

sua estrutura e suas sensações, e por fim, propõe-se estabelecer parâmetros para 

análise sensoriais de Museus. 
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5. DESENVOLVIMENTO 

O projeto encontra-se em fase inicial; desta forma, está em desenvolvimento o 

levantamento bibliográfico nas áreas de percepção ambiental e projetos 

museológicos para identificação do processo projetivo e arquitetônico; e 

entendimento do uso do espaço. 

Propõe fundamentar-se o estado da percepção ambiente para encontrar 

aspectos interpretativos a fim de decodificar sua arquitetura, entender seu design e 

interpretar seu partido. A pesquisa tem como premissa que o espaço interage com o 

usuário e o faz reconhecer significados pessoais. Assim procura se investigar os 

elementos arquitetônicos que interagem com o usuário, isso por que acreditasse que 

a Arquitetura e a percepção definem a identidade do espaço. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O projeto, ainda está em fase inicial, portanto não constam resultados 

preliminares significativos. Espera-se que com esta investigação, uma análise dos 

múltiplos aspectos do espaço museológico, identificando suas características 

arquitetônicas, possíveis problemáticas e a forma como se articula com o usuário. 
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