
Neuroarquitetura – fazendo o ambiente trabalhar a seu favor 

A ciência de fazer de um ambiente – seja ele profissional, de lazer ou mesmo seu 

próprio lar – um lugar de eficiência, prazer ou aconchego, dependendo da 

necessidade. É a neurociência aplicada ao design para otimizar a produtividade, a 

criatividade ou mesmo – por que não? – o ócio! 

 

Ao ter a notícia de que um bebê está a caminho, os pais entram em modo “esperando 

o bebê”. 

Nessa fase brinquedinhos são comprados, pacotes e mais pacotes de fraldas são 

estocados e o quartinho do bebê é planejado. 

As paredes são revestidas com cores suaves. 

O lindo berço é colocado longe da janela, para evitar o vento direto. 

Persianas novas são instaladas pra regular a luz, cortinas de coelhinhos fofos, cômodas 

com puxadores em formato de cenouras, luminárias de vaga-lumes, aquecedores de 

mamadeiras e a cadeira de amamentar são escolhidas com requintes de santuário. 

Não há tinta tóxica, claro, e o mais simples objeto deve ter o selo da ABNT. 

Tudo isso não é para o bebê. Que fique bem claro. 

É neuroarquitetura sendo feita sem que os pais percebam, para produzir um ambiente 

específico, para uma função objetiva, e são eles próprios a realizarem o trabalho. 

 

Neuroarquitetura: o planejamento de ambientes inteligentes 

Não é apenas com a ergonomia, com a organização e a segurança de quem utiliza os 

ambientes que os arquitetos e designers se preocupam. 

Na neuroarquitetura há uma série de fatores que contribuem para que as pessoas – e 

aqui está o ponto focal do assunto: a pessoa – se sintam mais confortáveis e motivadas 

a realizarem suas atividades, em suas mais diversas áreas. 

Existe a preocupação em tornar os locais mais eficientes, com a sensibilidade aos 

pequenos detalhes. 

É o design aliado ao conhecimento do ser humano, proporcionado pela neurociência, 

destinado a alterar o comportamento do indivíduo, através de seus processos 

automáticos emocionais. 



E não é só com os objetos decorativos, que em muitos casos inserem o trabalhador em 

autênticas obras de arte, que estamos tratando. 

 

Neuroarquitetura, a arquitetura aliada à neurociência 

Vejamos, o pé-direito de um ambiente – os estudos de Joan Meyers-Levy (University of 

Minnesota Twin Cities) e Rui Juliet Zhu (Cheung Kong Graduate School of Business) [1]  

confira aqui, por exemplo, afirmam que um local mais amplo e arejado contribui para 

uma mente mais ágil e soluções mais criativas. 

Já um pé-direito baixo contribui para estados mentais mais focados, concentração e o 

pensamento mais analítico. 

Quanto à iluminação, a luz natural mantém o profissional acordado, por estimular o 

ciclo circadiano (nosso relógio biológico, que diz que devemos ficar acordados de dia e 

dormir à noite). 

Já ambientes mais escuros estimulam a criatividade, por proporcionar pensamentos 

mais holísticos e exploratórios. 

Espaços profissionais devem ser planejados para permitir que colaboradores possam 

ver uns aos outros, facilitando a comunicação e a integração, com circulação entre 

mesas e células de trabalho.  

Por isso recorrer à neuroarquitetura é essencial. 

 

A implementação de estratégias – há muitas outras além das poucas citadas aqui – é 

fundamental para que o dono do estabelecimento obtenha os melhores resultados de 

seus empregados. 

Há diversos estímulos a serem trabalhados pela neuroarquitetura para que aquela 

sensação de “eu trabalho num local incrível” seja alcançada. 

Lembre-se do quarto do bebê. Um local feito para uma pessoa incrível realizar o mais 

incrível dos trabalhos, com o máximo de dedicação: tornar-se mãe! 
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