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Resumo

 As pessoas têm geralmente 
tendência em manter certas distâncias 
de “segurança” para com pessoas e 
objectos, algo que varia de cultura para 
cultura e à qual Edward T. Hall nomeou 
de «proxémia» (1).
 Neste livro Hall faz alusão também 
a estudos efectuados a animais pois com 
eles conseguimos ter uma margem de 
manobra substancial devido às gerações 
mais curtas, e porque permite ao 
investigador uma independência maior 
e além de que os animais não mudam o 
comportamento se souberem que estão 
a ser estudados.

1. Cultura e Comunicação

 No primeiro capítulo Hall dá 
a conhecer o significado do termo 
«proxémia» e alguns antropólogos 
dos quais vai fazer referência nos 
capítulos seguintes. Faz ainda uma 
pequena introdução aos estudos desses 
antropólogos quanto a uma barreira 
da qual todos temos dificuldade em 
passar, a barreira linguística. As barreiras 
culturais também irão ser parte do 
estudo que este livro aborda quando 
se focar especificamente nas culturas 
europeia, japonesa e árabe.

2. Regulação da distância nos animais

 Neste capítulo é focada a 
territorialidade entre os animais. Hall 
dá-nos a conhecer estudos de C. R. 
Carpenter quanto à territorialidade num 
grupo de macacos e com base nisso 
e noutros estudos semelhantes ele 
enumera quatro distâncias principais, a 
distância de fuga (2), crítica (3), pessoal 
(4) e social (5).
 Ainda é abordado, como uma 

(1) Proxémia - Conjunto de observações e teorias 
referentes ao uso que o homem faz do espaço 
enquanto produto cultural específico. Esta 
pode ser dividida em três níveis, o infracultural 
(comportamento enraizado no passado biológico 
do homem), o pré-cultural (fisiológico / pertence ao 
presente) e o micro-cultural (onde se situam a maioria 
das observações proxémicas).

(2)  Distância de fuga - Distância proporcional ao 
porte do animal - “...quanto maior é o animal, maior a 
distância que terá que manter entre si próprio e o seu 
inimigo.”

(3) Distância crítica - É a distância que separa a 
“distância de fuga” e a “distância de ataque”.

(4) Distância pessoal - É a “... distância (que) 
desempenha o papel de um balão invisível que 
rodeia o organismo.”

(5) Distância social - Distância praticada pelo animal 
quando este perde o contacto com o seu grupo / 
distância psicológica para além da qual o animal 
começa a desenvolver ansiedade. A passagem do 
círculo invisível na qual o grupo se encerra.
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pequena introdução, o problema do 
excesso populacional que em muitos 
casos estudados causa o suicídio em 
massa de mais de metade de uma 
população animal.

3. Comportamento social e excesso de 
população nos animais

 Neste capítulo pode ler-se a 
experiência de John Calhoun com 
ratos brancos da Noruega, e a partir 
dela cria alguns termos como o da 
«cloaca» comportamental (6). Na 
sua experiência Colhoun conseguiu 
distinguir cinco categorias de machos 
depois do desenvolvimento da «cloaca» 
comportamental, foram eles o macho 
dominante e agressivo, passivo, 
hiperactivo, pansexual e os que se 
recusavam a ter contacto de qualquer 
tipo. Nas fêmeas foram também 
encontrados problemas devido à 
«cloaca», principalmente quanto ao 
tratamento das crias e dos ninhos.

4. A percepção do espaço. Os receptores 
à distância: os olhos, os ouvidos, o nariz

 Neste capítulo é-nos dado a 
conhecer em pormenor os nossos 
receptores sensoriais à distância 
(7). O espaço visual e o auditivo são 
comparados e chega-se à conclusão de 
que a visão é mil vezes mais eficaz que a 
audição. No espaço olfactivo, Hall refere 
a subdesenvoltura do posso americano 
devido ao uso de desodorizantes 
ambientais utilizados nos locais públicos.

5. A percepção do espaço. Os receptores 
imediatos: pele e músculos

 Neste capítulo é-nos dado 

(6) Cloaca Comportamental - Designa o conjunto de 
“aberrações” grosseiras do comportamento animal. 
Compreende uma série de perturbações relativas 
à nidificação, aos comportamentos de sedução, à 
actividade sexual, à reprodução e à organização 
social.

(7) Receptores à distância - São os nossos órgãos que 
percepcionam objectos afastados (olhos, ouvidos e 
nariz)
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a conhecer em pormenor os dois 
receptores sensoriais que faltavam, os 
receptores imediatos (8). São também 
abordados os espaços térmico e táctil.

6. O espaço visual

 Hall aborda agora com mais 
detalhe as características da visão, o 
sentido mais complexo de todos. Explora 
então os seus mecanismos dando-nos 
a conhecer com o olho funciona e o 
que é que precepciona. Surgem então 
termos como retina (9) que se divide 
noutros três, a fóvea (10), a mácula 
(11) e a zona da visão periférica (12) e 
ainda um subcapítulo destinado à visão 
estereoscópica (13).

7. A percepção à luz da arte

 Aqui Hall aborda a arte de 
culturas diferentes e como ela é mais 
vocacionada para a visão do que para 
qualquer outro sentido. Fala-nos também 
da nossa percepção da arte antiga que 
era bastante diferente das pessoas da 
época e que isso é um erro que incutimos 
e continuaremos a incutir em nós 
próprios.

8. A linguagem do espaço

 Voltamos a ouvir falar novamente 
de um dos antropólogos que Hall 
salientou no primeiro capítulo, Franz 
Boas e as suas conclusões quando à 
linguagem e cultura. Neste capítulo 
entramos numa percepção mais 
imaginária ou descritiva, quando num 
livro encontramos a descrição de um 
espaço tridimensional, transportando-
nos assim para o local no nosso 
imaginário.

(8) Receptores imediatos - São os nossos órgãos 
que exploram o mundo próximo através do tacto, 
sensações da pele, mucosas e músculos.

(9) Retina - Parte do olho que percepciona os traços 
luminosos)

(10) Fóvea - Pequena depressão circular situada no 
centro da retina. Permite ver a uma distância de trinta 
centímetros um círculo com um diâmetro entre um 
quarto de milímetro e o meio centímetro.

(11) Mácula - É a zona oval e amarela formada por 
células sensíveis à cor. Esta é mais utilizada pelo 
homem para a leitura: trata-se da visão central.

(12) Visão periférica - Permite reconhecer 
movimentos laterais enquanto olhamos em frente.

(13) Visão estereoscópica - É a visão estereoscópica 
que nos transmite a informação quanto à 
profundidade, distância e tamanho dos objectos 
gerando o efeito da visão 3D.
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9. A antropologia do espaço: um modelo 
de organização

 Começamos a entrar então na 
parte das experiências e conclusões 
acerca do ser humanos. Recebemos 
então definições de espaço de 
organização fixa (14), espaço de 
organização semi-fixa (15) e espaço 
informal (16).

10. As distâncias no ser humano

 É neste capítulo que nos são 
dadas a conhecer as distâncias que Hall 
identificou no povo americano, são elas 
a distância íntima (17), distância pessoal 
(18), distância social (19) e distância 
pública (20). Cada uma delas é dividida 
em modo próximo e em modo afastado 
ou longínquo.

11. Proxémia comparada das culturas 
alemã e inglesa

 Neste capítulo Hall mostra-nos 
algumas peculiaridades dos povos 
europeus comparando-os ao povo 
americano.

12. Proxémia comparada das culturas 
japonesa e árabe

 Em semelhança ao capítulo 
anterior, Hall dá a conhecer dois povos 
orientais completamente diferentes dos 
ocidentais em quase tudo.

13. Cidades e Cultura

 Neste capítulo a maior 
preocupação vira-se para o fluxo 
populacional nas cidades vendo também 
o efeito de êxodo rural conhecido já 

(14) Espaço de organização fixa - “Constitui um dos 
quadros fundamentais da actividade de indivíduos e 
grupos. Compreende aspectos materiais, ao mesmo 
tempo que as estruturas ocultas e interiorizadas que 
regem as deslocações do homem no planeta. Os 
edíficios de construção humana são um exemplo de 
organização fixa.”

(15) Espaço de organização semi-fixa - Este espaço 
é dividido em dois outros espaços, sociófugo (locais 
que mantêm os indivíduos estanques entre si) e 
sociópetos (locais que chamam ao convívio entre 
indivíduos).

(16) Espaço informal - Distância que observamos nos 
nossos contactos com outros indivíduos.

(17) Distância íntima - Modo próximo: é a 
distância que compreende o acto sexual, uma luta, 
o reconforto e a protecção. Modo afastado: é a 
distância praticada normalmente por um casal de 
namorados em público quando andam de mão dada.

(18) Distância pessoal - Modo próximo e longínquo:  
espaço que geralmente deixamos a nossa volta para 
que não nos sintamos demasiado íntimos com um 
estranho, como se tivéssemos uma bolha à nossa 
volta.

(19) Distância social - Modo próximo: distância das 
negociações impessoais, praticada pelos indivíduos 
no seu grupo de amigos ou com colegas de trabalho 
mais chegados. Modo longínquo: praticado no 
trabalho com os nossos superiores, esta distância 
atinge um grau mais formal.

(20) Distância pública - Modo próximo: distância 
adoptada quando um indivíduo se sente ameaçado, 
comportamento de fuga. Modo afastado: distância 
praticada geralmente com figuras oficiais importantes 
como por exemplo o presidente da república ou o rei.

“A Dimensão Oculta” de Edward T. Hall



da época da revolução industrial. Hall 
mostra aqui uma grande preocupação no 
aglomerado de várias culturas distintas 
a viverem em espaços que por vezes são 
considerados desumanos e que criam 
tensões que dão fruto no aumento 
da taxa de criminalidade. No fim do 
capítulo Hall escreve um manifesto 
para a planificação do futuro para que 
haja bases proxémicas numa nova 
reestruturação.

14. Proxémia e futuro humano

 No último capítulo Hall faz uma 
conclusão evocando alguns dos aspectos 
importantes do livro. Dá ainda ênfase às 
relações entre forma e função, conteúdo 
e estrutura. Deixa então assim aberto um 
novo caminho para novas experiências 
e novas conclusões que façam com que 
a qualidade de vida seja uma realidade 
para o homem de hoje.
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Apreciação pessoal

 Este livro permite explorar não só 
um dos nossos lados mais inconsciente 
que a cultura oferece e que aprendemos 
desde pequenos como nos oferece 
bases para a criação de ambientes 
imersivos de design interactivo. É 
importante sabermos exactamente 
como nos comportamos ao sentirmos 
o nosso espaço pessoal invadido e ver 
as diferenças sobre o mesmo entre 
culturas ocidentais e orientais. Através 
deste livro aprendemos também 
como tirar mais partido dos nossos 
sentidos e a fazer com que as pessoas 
os explorem se forem bem aplicados 
dentro desses ambientes imersivos. Não 
tanto ligado já ao design temos também 
a problemática do urbanismo e dos 
aglomerados populacionais. Repensar 
uma estratégia de reabilitação urbana e 
cultural é essencial, não só no caso que 
Hall explora, nos Estados Unidos, mas 
em todos os países, pois os aglomerados 
populacionais são cada vez uma 
preocupação maior nos dias que correm.


