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RESUMO:  
 
Este projeto busca refletir sobre como o ambiente pode influenciar nas emoções humanas. 

A área científica responsável por tal estudo é a Psicologia Ambiental. Esta é uma área bem 

recente da psicologia, na qual se estudam as emoções do homem e sua relação com o 

ambiente, tanto artificial quanto natural. Seu criador foi o psicólogo Kurt Lewin (1890-1947), 

ele tinha o objetivo de descobrir qual o poder do ambiente sobre os seres humanos 

(SANTANA). Lewin nasceu em uma pequena cidade da Prússia, chamada Mogilno. Quando 

criança sua família se mudou para Berlim (Alemanha). Ele estudou Medicina, Biologia, 

Filosofia e Psicologia, além disso é conhecido como o pai da Psicologia Social e da 

Psicologia das Organizações.  

O ambiente pode mudar as emoções tanto de forma positiva ou negativa, e essas 

sensações podem variar por diversos motivos, tais como: luz, cor, plantas, sons, poluição, 

design de objetos. Por exemplo, a cor azul pode trazer sentimentos de confiança, força 

segurança entre outros, já a cor preto pode trazer os sentimentos de morte e pessimismo 

(VINÍCIUS, 2017). A fim de cumprir com tais objetivos primeiramente buscou-se 

compreender o que é psicologia ambiental. Em seguida, entender como e porque o 

ambiente pode influenciar nas emoções humanas. Em um terceiro momento, realizou-se 

dois formulários com imagens de diferentes ambientes e perguntou-se o que as pessoas 

sentem ao visualizarem tais imagens. O primeiro questionário foi respondido por 42 alunos 

do 6° ano ao Ensino Médio, já o segundo formulário foi respondido por 99 alunos. 

Considerando as respostas dos dois questionários pode-se, até o presente momento, 



 
concluir que fatores como cores, iluminações, plantas, formas e posições de objetos de um 

ambiente podem influenciar nas emoções humanas, tanto de forma positiva quanto 

negativa. Além disso, foi criado uma conta na rede social instagram, que tem como objetivo 

mostrar para as pessoas o poder do ambiente sobre o homem. É importante lembrar que a 

pesquisa ainda está em desenvolvimento e na próxima etapa intui-se compreender se é 

possível planejar o ambiente para obter uma determinada emoção. 

Palavras-chave: Psicologia Ambiental, Ambiente, Emoção, Psicologia. 
 

 

INTRODUÇÃO 

Psicólogo é aquele profissional que é capaz de diagnosticar, prevenir e tratar 

doenças mentais, distúrbios emocionais e de personalidade. (MENDES, 2018). A psicologia 

ambiental é a área da psicologia que estuda a mudança de emoção em cada tipo de 

ambiente, e o que nele pode influenciar nas emoções humanas, como as cores. Por 

exemplo: a cor vermelha pode trazer a sensação de fúria, e a cor marrom: simplicidade. Ela 

é uma área bem recente da psicologia, ela estuda as emoções do homem e sua relação 

com o ambiente, tanto artificial quanto natural. Seu criador foi o psicólogo Kurt Lewin (1890-

1947), que tinha o objetivo de descobrir qual o poder do ambiente sobre o homem 

(SANTANA). De acordo com os psicólogos ambientais, o ambiente pode sim influenciar nas 

emoções humanas, de diversas formas, tanto positivamente ou negativamente.  

Já existem lugares em que o ambiente é planejado para que se tenha uma 

determinada emoção, como o hospital London royal children’s hospital, em Londres que foi 

planejado para ficar mais alegre, e pode evitar alguns traumas, além disso é o hospital mais 

colorido do mundo (REVISTA CLAUDIA, 2016). 

 
Imagem 1: London royal children 's hospital. Fonte: Revista Claudia. 

https://claudia.abril.com.br/noticias/conheca-o-hospital-infantil-mais-colorido-do-mundo/  
 

No hospital, o que influencia aparentemente são as cores e designs dos objetos e 

móveis. Ao contrário do hospital que traz uma emoção positiva, outros ambientes, tais como 

https://claudia.abril.com.br/noticias/conheca-o-hospital-infantil-mais-colorido-do-mundo


 
uma rua com muito trânsito (VASCONCELO, 2017) mal planejada, poucas plantas e 

calçadas mal feitas, podem trazer uma emoção negativa e podem causar estresse. 

 
Imagem 2: trânsito de São Paulo. Fonte: Welinton Vasconcelos https://medium.com/@welitonvasconcelos/o-

impacto-dos-congestionamentos-no-transporte-de-cargas-c78c697d5bec  

 

OBJETIVO GERAL 

Compreender se o ambiente pode ocasionar uma mudança nas emoções das 

pessoas e além disso, o que causa essas mudanças.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Verificar o que as pessoas sentem vendo fotos de diferentes ambientes  

- Refletir sobre o que causa esses sentimentos 

- Avaliar como melhorar a percepção de um determinado ambiente 

 

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

Acredita-se na atualidade que o ambiente pode modificar as emoções humanas, e é 

isso que é estudado na psicologia ambiental, uma elemento do ambiente que pode modificar 

as emoções são as cores, pode-se citar como exemplo a cor azul clara que traz a sensação 

de calma, sabendo disso questiona-se: Como o ambiente pode modificar as emoções 

humanas? Porque ele pode modificar a emoção? É possível planejar o ambiente para que 

se obtenha um determinado sentimento, escolha ou hábito?  

 

MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia) 

Esta é uma pesquisa dividida em duas etapas, a primeira bibliográfica e a segunda 

experimental. Inicialmente se faz necessário compreender o que é psicologia ambiental e 

para tal se apoia em sites, artigos e livros para fundamentar o seu texto. Em seguida, 

entender como e porque o ambiente pode influenciar nas emoções humanas. Em um 

terceiro momento, pretende-se fazer um formulário com imagens de diferentes ambientes e 

https://medium.com/@welitonvasconcelos/o-impacto-dos-congestionamentos-no-transporte-de-cargas-c78c697d5bec
https://medium.com/@welitonvasconcelos/o-impacto-dos-congestionamentos-no-transporte-de-cargas-c78c697d5bec


 
perguntar o que os alunos do fundamental II e ensino médio do Colégio Interativa sentem. 

Após isso, intui-se compreender se é possível planejar o ambiente para obter uma 

determinada emoção. Em seguida, pretende-se fazer uma conta na rede social Instagram, 

que tem como objetivo mostrar às pessoas o poder do ambiente sobre o homem. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O que é Psicologia ambiental: 

A psicologia ambiental é a psicologia que estuda como o ambiente pode influenciar em 

nossos sentimentos, escolhas, e hábitos (AUTOR DESCONHECIDO, 2020). A psicologia 

ambiental foi criada pelo psicólogo Kurt Lewin (1890-1947), sua meta era entender qual o 

poder do ambiente sobre o homem (SANTANA). 

A psicologia ambiental começou na reconstrução das cidades após a Segunda Guerra 

Mundial, com o propósito de criar espaços que trouxessem bem-estar aos moradores, 

pensando em como o ambiente influencia no comportamento da população (AUTOR 

DESCONHECIDO, 2020). 

De acordo com esse ramo da psicologia, o ambiente pode sim influenciar no comportamento 

humano, e sabendo que ele pode influenciar nas nossas escolhas, hábitos e sentimentos 

podemos usar isso ao nosso favor, planejando para ter determinados sentimentos. 

- O meio ambiente 

O meio ambiente é compreendido como um conjunto de contexturas em que o Homem atua, 

desde sua moradia, até o local de trabalho, a escola, a rua, a natureza, essas contexturas 

podem influenciar mais a vida comportamental coletiva do que a individual (SANTANA). 

- Psicologia das cores 

 

Imagem 3: psicologia das cores. Fonte: https://blog.cedrotech.com/o-que-e-a-psicologia-das-cores  

 

https://blog.cedrotech.com/o-que-e-a-psicologia-das-cores


 
A Psicologia das Cores é um estudo que busca entender a relação das cores nos humanos, 

essa área da psicologia analisa quais são os efeitos que cada cor gera nas pessoas, como 

mudanças nas emoções, sentimentos, criação de desejos entre outros. 

Nas paredes de hospitais normalmente são brancas, para dar a sensação de limpeza, e em 

lanchonetes, são usadas cores quentes para aumentar o apetite dos clientes, em logos de 

marcas isso também se aplica. 

Vermelho: raiva, paixão, fúria, ira, desejo, excitação, energia, velocidade, força, poder, calor, 

amor, agressão, perigo, fogo, sangue, guerra, violência. 

Rosa: amor, inocência, saúde, felicidade, satisfação, romantismo, charme, brincadeira, 

leveza, delicadeza, feminilidade. 

Amarelo: sabedoria, conhecimento, relaxamento, alegria, felicidade, otimismo, idealismo, 

imaginação, esperança, claridade, verão, desonestidade, covardia, traição, inveja, cobiça, 

engano, doença, perigo. 

Laranja: humor, energia, equilíbrio, calor, entusiasmo, vibração, expansão, extravagância, 

flamejante. 

Verde: cura, calma, perseverança, tenacidade, autoconsciência, orgulho, imutabilidade 

natureza, meio ambiente, saudável, boa sorte, renovação, juventude, vigor, Primavera, 

generosidade, fertilidade, ciúme, inexperiência, inveja, imaturidade, destruição. 

Azul: fé, espiritualidade, contentamento, lealdade, paz, tranquilidade, calma, estabilidade, 

harmonia, unidade, confiança, verdade, confiança, conservadorismo, segurança, limpeza, 

ordem, céu, água, frio, tecnologia, depressão. 

Roxo: Realeza, nobreza, espiritualidade, cerimônia, misterioso, transformação, sabedoria, 

conhecimento, iluminação, crueldade, arrogância, luto, poder, sensibilidade, intimidade. 

Marrom: materialismo, excitação, terra, casa, ar livre, confiabilidade, conforto, resistência, 

estabilidade, simplicidade. 

Preto: Sofisticação, formalidade, elegância, riqueza, mistério, medo, anonimato, 

infelicidade, profundidade, estilo, tristeza, raiva. 

Branco: sim, proteção, amor, respeito, mesura, pureza, simplicidade, limpeza, paz, 

humildade, precisão, inocência, juventude, nascimento, inverno, neve, bom, casamento, 

morte, frio, clínico. 

Ou seja, as cores podem sim influenciar nas emoções humanas (FONTES, 2020). 



 

 
Imagem 4: psicologia das cores. Fonte: https://exame.com/marketing/infografico-mostra-o-poder-das-cores-

no-marketing-e-no-dia-a-dia/  

 
- Plantas 

As plantas trazem sensações boas, ou seja, ter plantas (como manjericão, hera, lavanda, 

etc.) em um ambiente pode melhorar seu humor, além de ajudar ao meio ambiente 

(ALCÂNTARA, 2020). 

- Organização  

A organização é um elemento fundamental para manter o humor positivo, então deixar o 

ambiente organizado pode deixar as pessoas mais felizes (ROMANELLI, 2018). 

- Posição, forma, tamanho e tipos de objetos e materiais 

Os materiais possuem características diferentes quanto a textura, forma e tamanho, O uso 

deles em determinados locais pode ser funcional e agradável, ou pode obstruir e ser 

desagradável. 

A forma dos objetos influencia bastante no nosso comportamento, por exemplo, sentar-se 

sozinho à mesa é diferente se a mesa for redonda ou retangular quando retangular, que 

possui lugares delimitados, transmite uma sensação de falta, já a redonda não. A disposição 

de cadeiras ou uma de frente para as outras traz uma situação de confronto, enquanto uma 

ao lado da outra uma sensação de parceria e igualdade. De qualquer forma o layout do 

ambiente deve ser analisado para ser melhor (ROMANELLI, 2018). 

 

Como já dito, foram feitos dois questionários, perguntando o que os alunos do 6° ano ao 

Ensino Médio sentem ao verem imagens de diversos ambientes. Logo abaixo temos as 

análises dos gráficos dos formulários. 

Questionário 1: 

1) 

https://exame.com/marketing/infografico-mostra-o-poder-das-cores-no-marketing-e-no-dia-a-dia/
https://exame.com/marketing/infografico-mostra-o-poder-das-cores-no-marketing-e-no-dia-a-dia/


 

 

Imagem 5, gráfico. Fonte: Próprio autor.  
Imagem 6, quarto de bebê azul. Fonte: https://casaefesta.com/temas-para-quarto-de-bebe-masculino/  

 
Percebe-se que as tonalidades pastéis (claras) de azul, podem trazer a sensação de calma. 

Pois 83,3% dos entrevistados responderam a essa sensação. 

2) 

 
Imagem 7, gráfico questionário. Fonte: Próprio autor. 

Imagem 8, sala escura. Fonte: https://www.vivadecora.com.br/revista/sala-preta/ 

 
Percebe-se que a cor preta e o design da decoração, podem trazer a sensação de 

sofisticação. Pois 83,3% dos entrevistados responderam a essa sensação.  

Questão 3: 

 
Imagem 9, gráfico questionário. Fonte: Próprio autor. 

Imagem 10, cemitério. Fonte: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/12/03/cemiterio-judaico-na-franca-e-
profanado-com-desenhos-de-suasticas.ghtml 

 
Além da influência do cinema e das histórias, as cores e o design do cemitério trazem 

angústia (47,6%) e medo (26,2%).   

Questão 4: 

https://casaefesta.com/temas-para-quarto-de-bebe-masculino/
https://www.vivadecora.com.br/revista/sala-preta/
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/12/03/cemiterio-judaico-na-franca-e-profanado-com-desenhos-de-suasticas.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/12/03/cemiterio-judaico-na-franca-e-profanado-com-desenhos-de-suasticas.ghtml


 

 
Imagem 11, cemitério Mexicano. Fonte: https://necroturismo.wordpress.com/2011/10/18/cemiterio-colorido-

de-xcaret-mexico/ 
Imagem 12, gráfico questionário. Fonte: Próprio autor. 

 
As cores e o design do cemitério mexicano trazem sensações de: alegria (35,7%) e calma 

(31%). 

Questão 5: 

 

Imagem 13, hospital. Fonte: https://ac24horas.com/2021/04/03/a-pandemia-avanca-e-relaxar-pode-ser-fatal/ 

Imagem 14, gráfico questionário. Fonte: Próprio autor. 

A distribuição das macas, as cores, e a “decoração” do hospital trazem sensações de: 

tristeza (40,5%) e angústia (40,5%). 

Questão 6: 

 
Imagem 15, sala com plantas. Fonte: https://pin.it/7EIGx4y.  

Imagem 16, gráfico questionário. Fonte: Próprio autor. 

 

As plantas e o design do ambiente trazem sensação de calma (66,7%). 

Questão 7: 

https://necroturismo.wordpress.com/2011/10/18/cemiterio-colorido-de-xcaret-mexico/
https://necroturismo.wordpress.com/2011/10/18/cemiterio-colorido-de-xcaret-mexico/
https://ac24horas.com/2021/04/03/a-pandemia-avanca-e-relaxar-pode-ser-fatal/
https://pin.it/7EIGx4y


 

 
Imagem 17, gráfico questionário. Fonte: Próprio autor. 

Imagem 18, London Royal Children’s Hospital. Fonte: https://claudia.abril.com.br/noticias/conheca-o-

hospital-infantil-mais-colorido-do-mundo/  

 

As cores e o design dos brinquedos e objetos trazem sensações de: alegria (35,7%) e 

animação (38,1%). 

Questão 8: 

 
Imagem 19, sala colorida. Fonte: https://www.decorfacil.com/sala-colorida/ 

Imagem 20, gráfico questionário. Fonte: Próprio autor. 

As variadas cores e o design da decoração trazem sensação de animação (57,1%). 

Questão 9: 

 
Imagem 21, gráfico questionário. Fonte: Próprio autor. 

Imagem 22, sala branca. Fonte: https://dicasdecor.com/sala-pequena-decorada/ 
 

A cor branca traz sensação de limpeza (47,6%) e calma ( 23,8%). 

 

Questionário 2:  

1) 

https://claudia.abril.com.br/noticias/conheca-o-hospital-infantil-mais-colorido-do-mundo/
https://claudia.abril.com.br/noticias/conheca-o-hospital-infantil-mais-colorido-do-mundo/
https://www.decorfacil.com/sala-colorida/
https://dicasdecor.com/sala-pequena-decorada/


 

 
Imagem 23, quarto colorido. Fonte: http://www.amearquitetura.com/bigbrotherbrasil14/ . 

Imagem 24, gráfico questionário. Fonte: Próprio autor. 

As diversas cores podem trazer a sensação de alegria (42,4%) mas também pode trazer a 

sensação de poluição (32,3%).   

2) 

 
Imagem 25, sala com plantas. Fonte: 

https://casavogue.globo.com/Arquitetura/Paisagismo/noticia/2017/04/como-ter-plantas-em-casa-20-ideias-
atuais-para-adotar-tendencia-da-floresta-urbana.html. 
Imagem 26, gráfico questionário. Fonte: Próprio autor. 

 

As plantas trazem a sensação de calma (41,8%) mas devido a grande quantidade também 

traz a sensação de poluição (31,6%). 

4) 

 
Imagem 29, sala escura. Fonte: https://karbkultureblog.wordpress.com/2017/12/14/december-14-2017-at-

0451pm/ . 
Imagem 30, gráfico questionário. Fonte: Próprio autor. 

As cores neutras e a decoração do ambiente trazem a sensação de sofisticação (35,4%). 

5) 

http://www.amearquitetura.com/bigbrotherbrasil14/
https://casavogue.globo.com/Arquitetura/Paisagismo/noticia/2017/04/como-ter-plantas-em-casa-20-ideias-atuais-para-adotar-tendencia-da-floresta-urbana.html
https://casavogue.globo.com/Arquitetura/Paisagismo/noticia/2017/04/como-ter-plantas-em-casa-20-ideias-atuais-para-adotar-tendencia-da-floresta-urbana.html
https://karbkultureblog.wordpress.com/2017/12/14/december-14-2017-at-0451pm/
https://karbkultureblog.wordpress.com/2017/12/14/december-14-2017-at-0451pm/


 

  
Imagem 31, quarto de bebê. Fonte: http://www.quartoparabebe.com.br/decoracao/moveis-coloridos/. 

Imagem 32, gráfico questionário. Fonte: Próprio autor. 

As cores vivas, a iluminação, a decoração e design dos objetos trazem a sensação de 

alegria (44,9%). 

Foi feito uma conta na rede social Instagram, foi escolhido como nome ambientese_ , que 

tem como objetivo mostrar ao público como o ambiente pode influenciar nas emoções 

humanas, e como ela pode influenciar, além disso será postado enquetes nos stories com 

imagens de ambientes perguntando o que o público sente.  

 

Imagem 33, foto de perfil Instagram (ambientese_). Fonte: Próprio autor. 

Contudo, pode-se afirmar que cada ambiente traz uma emoção diferente, essa mudança 

pode se ocasionar devido a diversos elementos. Com o formulário e pesquisas bibliográficas 

foi descoberto que: as plantas podem trazer a sensação de calma, mas não deve haver uma 

quantidade excessiva, pois muitas plantas podem ocasionar a sensação de poluição. 

Também foi descoberto que cores claras podem trazer a sensação de calma. Além disso, 

foi observado que a cor branca está ligada à limpeza, e essa sensação traz emoções 

positivas. Já a cor preta e cores de tons escuros estão ligadas a sensação de sofisticação. 

Também foi observado que ambientes coloridos trazem a sensação de alegria. Além das 

cores e das plantas, outros elementos podem mudar nossas emoções, como a organização 

que traz emoções positivas, e a distribuição de objetos e formas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebe-se que muitos elementos em um ambiente podem influenciar as emoções 

http://www.quartoparabebe.com.br/decoracao/moveis-coloridos/


 
humanas, tanto de forma positiva quanto negativa. Isso pode variar dependendo de sua 

quantidade e distribuição. Com isso, pode-se planejar um ambiente para se ter uma 

determinada emoção ou sensação. 
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