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Some thirty inches from my nose 
The frontier of my Person goes, 
And all the untilled air between 

Is private pagus or demesne. 
Stranger, unless with bedroom eyes 

I beckon you to fraternize, 
Beware of rudely crossing it: 
I have no gun, but I can spit. 

W. H. Auden (1907-73)
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I Have No Gun, But I Can Spit 
In Prologue: The Birth of Architecture 

 
Os pássaros e os mamíferos não só 

possuem territórios que ocupam e defendem 
contra os de sua própria espécie, mas mantêm 
também uma série de distâncias uniformes entre 
si. [Heini] Hediger [1908-92] classificou-as como 
distâncias de fuga, distância crítica e distâncias 
pessoal e social. O homem também tem uma 
maneira uniforme de estabelecer a distância que 
o separa de seus companheiros. Com poucas 
exceções, a distância de fuga e a distância crítica 
foram eliminadas das reações humanas. A 
distância pessoal e a distância social, entretanto, 
estão presentes. 

Quantas distâncias empregam os seres 
humanos e como as distinguimos? O que 
diferencia uma distância da outra? A resposta a 
estas perguntas não eram tão óbvias inicialmente, 
quando comecei minha investigação sobre as 
distancias entre os homens. Aos poucos, porém, 
começaram a se acumular provas indicando que 
a regularidade das distâncias observadas entre 
os seres humanos e consequência de variações 
dos sentidos – [como citado nos Capítulos VII e 
VIII]. 

Uma fonte de informações comum a 
respeito da distância que separa duas pessoas é 
a altura da voz. Trabalhando com o linguista 
George L. Trager [1906-92], comecei a observar 
mudanças na voz associadas com as mudanças 
da distância. Como o sussurro é empregado 
quando as pessoas estão muito próximas, e o 
grito para cobrir grandes distâncias, a pergunta 
que Trager e eu fizemos foi: quantas mudanças 
vocais estão comprimidas entre estes dois 
extremos? Nosso procedimento para descobrir 
estes modelos foi, no caso de Trager, ficar em pé 
quieto, enquanto eu conversava com ele a 
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 Texto extraído de: HALL, E. T. A dimensão oculta. São 

Paulo: Martins Fontes, Cap. 10, 2005 (Edição original em 
português Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1977).. 
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 Até trinta polegadas do meu nariz / Estende-se a fronteira da 

minha pessoa, / E todo o ar vazio neste espaço / É uma 
paisagem ou domínio privado. / Estranho, a não ser com olhos 
que convidem ao amor, / Convoco-o a confraternizar, / Mas 
tenha cuidado para não atravessa-lo rudemente: Não tenho 
alma, mas posso cuspir (W. H. AUDEN; Prólogo: O 
Nascimento da Arquitetura). 

diferentes distâncias. Se ambos concordássemos 
que uma mudança vocal ocorrera, medíamos o 
espaço e anotávamos uma descrição geral. O 
resultado foram oito distâncias descritas no final 
do Capitulo 10 de The Silent Language. 

A observação mais prolongada dos seres 
humanos em situações sociais convenceu-me da 
excessiva complexidade destas oito distâncias. 
Quatro bastavam; a estas chamei de distância 
íntima, pessoal, social e pública (cada qual 
com uma fase de proximidade e outra de 
afastamento). Minha escolha de termos para 
designar as várias distâncias não só sofreu a 
influência do trabalho de Hediger com animais, 
indicando a continuidade da infracultura e da 
cultura, mas também foi marcada pelo desejo de 
fornecer uma chave para os tipos de atividades e 
relações vinculadas a cada distância, assim 
levando à mente das pessoas uma imagem delas 
como inventários específicos de relações e 
atividades. É preciso notar, a esta altura, que a 
maneira das pessoas se sentirem com relação 
umas às outras, em cada ocasião, é um fator 
decisivo na distância a ser empregada. Assim, as 
pessoas muito zangadas ou enfáticas, na defesa 
de uma argumentação, dirigem-se para perto, 
“aumentam o volume”, passando a gritar. De 
modo parecido – como  qualquer mulher sabe –  
um dos primeiros sinais de que um homem 
começa a se sentir amoroso e o fato de se 
aproximar dela. Se a mulher não se sentir 
igualmente disposta dá sinal disto recuando. 

1. O dinamismo do espaço 

[No Capítulo VII,] vimos que o senso do 
espaço e da distância no homem não é estático, 
tendo muito pouco a ver com a perspectiva linear, 
de ponto de vista único, aperfeiçoada pelos 
artistas do Renascimento e ainda ensinada em 
muitas escolas de arte e arquitetura. Em vez 
disso, o homem sente a distância da mesma 
maneira que outros animais. Sua percepção do 
espaço é dinâmica, relacionando-se com a ação –  
o que pode ser feito em um espaço dado – em 
vez de se relacionar com aquilo que é visto 
através da observação passiva. 

A falta de compreensão geral da 
significação dos muitos elementos que 
contribuem para o senso do espaço no homem 
pode dever-se a duas noções equivocadas: (1) de 
que para todo efeito existe uma causa única e 
identificável; e (2) de que “a delimitação do 
homem começa e acaba com sua pele”. Se 
pudermos livrar-nos da necessidade de uma 
explicação única e pensarmos no homem 
rodeado de uma série de campos em expansão e 
redução, que fornecem informações de muitos 
tipos, passaremos a vê-lo sob uma luz 
inteiramente diferente. Podemos, então, começar 
a aprender a respeito do comportamento humano, 
incluindo tipos de personalidade.  
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Não apenas existem os tipos introvertidos 
e extrovertidos, autoritários e igualitários, 
apolíneos e dionisíacos, e todos os outros 
matizes e graus de personalidade, mas cada um 
de nós tem várias personalidades situacionais 
aprendidas. A forma mais simples da 
personalidade situacional é aquela associada 
com reações a transações íntimas, pessoais, 
sociais e públicas. Alguns indivíduos jamais 
desenvolvem a fase pública de suas 
personalidades e, portanto, não podem ocupar 
espaços públicos; dão oradores ou árbitros 
bastante fracos. Como muitos psiquiatras sabem, 
outras pessoas têm problemas com as zonas 
íntimas e pessoais e não podem suportar a 
proximidade de outras. 

Conceitos como esses não são sempre 
fáceis de entender, porque a maior parte do 
processo de percepção da distância ocorre fora 
da consciência. Sentimos que as outras pessoas 
estão próximas ou distantes, mas não podemos 
sempre por o dedo sobre aquilo que nos capacita 
a caracterizá-las como tal. Tantas coisas 
diferentes acontecem de uma só vez, sendo difícil 
escolher as fontes de informação nas quais 
basear nossas reações. E o tom de voz, a 
posição ou a distância? Este processo de escolha 
só pode realizar-se através da observação 
cuidadosa, durante um longo período de tempo, 
em uma ampla variedade de situações, fazendo 
uma anotação de cada pequena mudança na 
informação recebida.  

Por exemplo, a presença ou ausência da 
sensação de calor do corpo de outra pessoa 
estabelece a linha divisória do espaço íntimo e 
não-íntimo. O cheiro de cabelo recém-lavado e a 
imprecisão dos traços de outra pessoa vistos de 
muito perto combinam-se com a sensação de 
calor para criar intimidade. Usando o ego da 
pessoa como um controle e registrando os 
padrões em mutação do insumo sensorial é 
possível identificar pontos de estruturação do 
sistema de percepção da distância. Com efeito, a 
pessoa identifica, um por um, os fatores isolados 
na composição dos conjuntos que constituem as 
zonas íntimas, pessoais, sociais e públicas. 

As descrições que se seguem, das quatro 
zonas de distância, foram compiladas a partir de 
observações e entrevistas com adultos não-
contato, classe média e saudáveis, naturais, 
principalmente, da região costeira a nordeste dos 
EUA. Uma alta percentagem dos indivíduos 
submetidos à experiência era de homens e 
mulheres do setor de negócios e profissionais; 
muitos podiam ser classificados como 
intelectuais. As entrevistas foram efetivamente 
neutras; ou seja, os indivíduos não se 
encontravam aparentemente excitados, 
deprimidos ou zangados. Inexistiam quaisquer 

fatores ambientais desusados, tais como 
extremos de temperatura ou ruído.  

Estas descrições representam apenas 
uma aproximação inicial. Sem dúvida parecem 
cruas, quando se sabe mais a respeito da 
observação proxêmica e da maneira como as 
pessoas distinguem uma distância da outra. É 
preciso salientar que essas generalizações não 
são representativas do comportamento humano 
em geral – ou mesmo do comportamento norte-
americano em geral –, mas apenas do grupo 
incluído na amostra. Os negros e os hispano-
americanos, bem como pessoas que vêm de 
culturas do sul da Europa, têm padrões 
proxêmicos muito diferentes. 

Cada uma das quatro zonas de distância 
descritas abaixo tem uma fase próxima e outra 
distante, que serão discutidas depois de rápidos 
comentários introdutórios. É preciso observar que 
as distâncias medidas variam um pouco de 
acordo com as diferenças de personalidade e 
fatores ambientais. Por exemplo, um alto nível de 
ruído, ou pouca iluminação, comumente farão as 
pessoas aproximarem-se umas das outras. 

2. Distância íntima 

À distância íntima, a presença da outra 
pessoa é inconfundível e pode, às vezes, ser 
esmagadora, devido ao grande aumento de 
insumos sensoriais. A vista (muitas vezes 
distorcida), o olfato, o calor do corpo da outra 
pessoa, o som, o cheiro e a sensação da 
respiração, tudo se combina para assinalar um 
inconfundível envolvimento com o outro corpo. 

Distância íntima – fase próxima 

Esta é a distância de praticar o amor e de 
lutar, confortar e proteger. O contato físico ou a 
alta possibilidade de envolvimento físico é 
predominante na percepção de ambas as 
pessoas. O uso de seus receptores à distância 
reduz-se bastante, com exceção do olfato e da 
sensação de calor radiante, ambos aumentados. 
No máximo da fase de contato, os músculos e a 
pele comunicam-se. A pélvis, as coxas e a 
cabeça podem entrar em jogo; os braços rodeiam 
a outra pessoa. Exceto nos limites exteriores, a 
visão aguçada fica indistinta.  

Quando a visão próxima é possível, 
dentro do âmbito íntimo – como acontece com as 
crianças –, a imagem é grandemente ampliada e 
estimula grande parte da retina, ou toda ela. Os 
detalhes que podem ser vistos a esta distância 
são extraordinários. Estes detalhes, mais o 
impulso estrábico dos músculos do olho, 
proporcionam uma experiência visual que não 
pode ser confundida com a de nenhuma outra 
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distância. A vocalização à distância íntima 
desempenha um papel muito pequeno no 
processo de comunicação, que se realiza 
principalmente por outros canais. Um sussurro 
tem o efeito de aumentar a distância. As 
vocalizações que chegam a ocorrer são, em 
grande parte, involuntárias. 

Distância íntima – fase afastada 
(Distância: 15cm a 45cm) 

As cabeças, coxas e pélvis não entram 
em contato com facilidade, mas as mãos podem 
ser estendidas e agarrar as extremidades. Vê-se 
a cabeça com tamanho ampliado e os traços 
distorcidos. A capacidade para focalizar 
facilmente o olho é uma característica importante 
desta distância, para os norte-americanos. A íris 
do olho da outra pessoa, vista entre cerca de 
15cm e 25cm, surge aumentada além do 
tamanho natural. Percebem-se claramente vasos 
sanguíneos na esclerótica, os poros aparecem 
dilatados. A visão clara (15

o
) inclui a porção 

superior ou inferior do rosto, percebida ampliada. 
O nariz é visto muito grande e pode parecer 
distorcido, bem como outros traços, como lábios, 
dentes e língua. A visão periférica (30

o
 a 180

o
) 

inclui o contorno da cabeça e dos ombros e, com 
muita frequência, das mãos. 

Grande parte do desconforto físico que os 
norte-americanos experimentam quando os 
estrangeiros situam-se de modo inadequado 
dentro da esfera íntima manifesta-se como uma 
distorção do sistema visual. Um dos indivíduos 
submetidos à experiência declarou: “Essas 
pessoas chegam tão perto que a gente fica 
vesgo. Realmente, isso me deixa nervoso. Põem 
o rosto tão próximo que a sensação é de estarem 
dentro da gente”. No ponto em que se perde a 
focalização aguçada, sente-se a desconfortável 
sensação muscular de estar vesgo, por olhar algo 
demasiado próximo. As frases “Tire sua cara de 
cima da minha” e “Ele sacudiu o punho em meu 
rosto” aparentemente mostram como muitos 
norte-americanos percebem seus limites 
corporais. 

Até entre 15cm e 25cm, a voz é 
empregada mas, normalmente, em tom muito 
baixo, ou mesmo um sussurro. Como descreve 
Martin Joos [1907-78], o linguista: “Uma elocução 
íntima evita intencionalmente dar ao destinatário 
informações fora da pele de quem fala. A questão 
[...] é simplesmente lembrar (dificilmente 
“informar”) ao destinatário algum sentimento [...] 
dentro da pele do orador”. O calor e o odor do 
hálito do outro podem ser detectados mesmo 
quando se dirigem para longe do rosto da pessoa. 
A perda ou ganho de calor pelo corpo do outro 
começam a ser notados por alguns indivíduos. 

O uso da distância íntima em público não 
é considerado adequado por norte-americanos 
adultos de classe média, embora seus filhos 
sejam observados intimamente envolvidos uns 
com os outros, em automóveis e nas praias. 
Metrôs e ônibus apinhados colocam estranhos 
naquilo que seria comumente classificado como 
relações espaciais, mas os usuários dos trens 
subterrâneos têm mecanismos de defesa que 
afastam a verdadeira intimidade do espaço 
íntimo, nos transportes coletivos.  

A tática básica é ficar tão imóvel quanto 
possível e, quando parte do tronco ou 
extremidades tocam outra pessoa, procuram 
retirá-los. Se não é possível, os músculos nas 
áreas afetadas são mantidos tensos. Para os 
membros do grupo não-contato, é tabu relaxar e 
aproveitar o contato corporal com estranhos! Nos 
elevadores apinhados, as mãos são mantidas ao 
lado do corpo ou usadas para firmar-se, 
segurando um balaústre. Os olhos permanecem 
fixos no infinito e não se detêm em ninguém por 
mais tempo que o de uma olhada passageira. 

Deveria observar-se, mais uma vez, que 
os modelos proxêmicos norte-americanos para a 
distância íntima não são, de maneira alguma, 
universais. Mesmo as regras para intimidades 
como tocar os outros não se pode confiar que 
permaneçam constantes. Os norte-americanos 
que tiveram uma oportunidade para considerável 
interação com os russos contam que muitos dos 
traços característicos da distância íntima norte-
americana estão presentes na distância social 
russa. Como veremos no capítulo seguinte, 
indivíduos do Oriente Médio não manifestam a 
reação de afronta dos norte-americanos ao serem 
tocados em lugares públicos. 

3. Distância pessoal 

“Distância pessoal” foi o termo 
originalmente usado por Hediger para designar a 
distância que separa sistematicamente os 
membros das espécies não-contato. Poderia ser 
imaginada como uma pequena esfera ou bolha 
protetora, que o organismo mantém entre si e os 
demais. 

Distância pessoal – fase próxima 
(Distância: 50cm a 80cm) 

O senso cinestésico da proximidade 
decorre, em parte, das possibilidades existentes 
em relação ao que cada participante possa 
causar ao outro, com as extremidades. A esta 
distância, a pessoa pode segurar ou agarrar a 
outra. A distorção visual dos traços do outro não é 
mais evidente. Entretanto, existe um feedback 
perceptível nos músculos que controlam os olhos. 
O leitor pode experimentar isso, se olhar para um 
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objetivo a 45cm e 90cm de distância, prestando 
particular atenção aos músculos em tomo de seus 
globos oculares. Poderá sentir o impulso desses 
músculos, enquanto mantém os dois olhos em um 
único ponto, de modo que a imagem de cada olho 
permaneça em registro. Empurrando suavemente 
a extremidade do dedo na superfície da pálpebra 
inferior, de maneira a deslocar o globo ocular, 
terá uma demonstração clara do trabalho que 
estes músculos realizam, para manter uma única 
imagem coerente. Um ângulo visual de 15

o
 

abrange a parte superior ou inferior do rosto da 
outra pessoa, que é vista com excepcional 
clareza. Os planos e a redondeza do rosto são 
acentuados; o nariz se projeta e as orelhas 
recuam; os finos pelos do rosto, os cílios e poros 
ficam nitidamente visíveis.  

A qualidade tridimensional dos objetos é 
particularmente pronunciada. Os objetos têm 
redondeza, substância e forma, ao contrário do 
que se percebe em qualquer outra distância. As 
texturas da superfície também surgem muito 
proeminentes e se diferenciam claramente umas 
das outras. A posição em que as pessoas se 
situam indica sua relação, como se sentem umas 
com as outras, ou ambas as coisas. Uma mulher 
pode permanecer dentro do círculo da zona 
pessoal próxima de seu marido com impunidade. 
Outra mulher, fazer isso é uma outra história, 
completamente diferente. 

Distância pessoal – fase afastada 
(Distância: 80cm a 1,20m) 

Manter alguém “ao alcance da mão” é 
uma maneira de expressar a fase afastada da 
distância pessoal. Estende-se de um ponto 
imediatamente além da distância em que o tato 
se dá com facilidade, até outro onde duas 
pessoas podem focar os dedos, se estenderem 
ambos os braços. Este é o limite do domínio 
físico, num sentido muito concreto. Além dele, a 
pessoa não pode com facilidade “pôr as mãos em 
cima” de outra. Assuntos de interesse e 
envolvimento pessoais podem ser discutidos a 
essa distância. O tamanho da cabeça é percebido 
de modo normal e os detalhes dos traços da outra 
pessoa são claramente visíveis. Também pode-se 
ver com facilidade os detalhes delicados da pele, 
cabelo grisalho, olhos sonolentos, manchas nos 
dentes, espinhas, pequenas rugas ou sujeira nas 
roupas. A visão fóvica cobre apenas uma área do 
tamanho da extremidade do nariz ou um olho, de 
maneira que o olhar precisa deslocar-se pelo 
rosto (para onde se dirige o olho é estritamente 
uma questão de condicionamento cultural). Uma 
visão clara de 15

o
 abrange a parte superior ou 

inferior do rosto, enquanto a visão periférica de 
180

o
 inclui as mãos e todo o corpo de uma 

pessoa sentada. Detecta-se o movimento das 

mãos, mas os dedos não podem ser contados. O 
nível da voz é moderado. Não se percebe 
nenhum calor do corpo. Embora o olfato não se 
encontre normalmente presente entre os norte-
americanos, este não é o caso de muitos outros 
povos, que usam colônias para criar uma bolha 
olfativa. O odor do hálito pode algumas vezes ser 
detectado a essa distância, mas os norte-
americanos são geralmente treinados para 
afastar o hálito dos outros. 

4. Distância social 

A linha fronteiriça entre a fase afastada 
da distância pessoal e a fase próxima da 
distância social marca, nas palavras de um 
indivíduo submetido à experiência, o “limite da 
dominação”. O detalhe visual íntimo no rosto não 
é percebido, e ninguém toca ou espera tocar a 
outra pessoa, a menos que haja um esforço 
especial. O nível da voz é normal, no caso de 
norte-americanos. Existe pouca mudança entre 
as fases afastada e próxima, e as conversas 
podem ser ouvidas até uma distância de seis 
metros. Observei que, em altura geral, a voz dos 
norte-americanos a estas distâncias é mais baixa 
do que a dos árabes, espanhóis, indianos do 
sudeste asiático, russos e algo mais elevada do 
que a dos ingleses de classe superior, dos 
habitantes do sudeste asiático e japoneses. 

Distância social – fase próxima 
(Distância:1,20m a 2,10m) 

 Percebe-se o tamanho da cabeça de 
modo normal; à medida que a pessoa se afasta 
do indivíduo submetido à experiência, a área 
fóvica do olho pode abranger extensão crescente 
da mesma. A 1,20m, um ângulo visual de um 
grau cobre uma área pouco maior do que um 
olho. A 2,10m, a área da focalização aguçada 
estende-se ao nariz e partes de ambos os olhos; 
ou toda a boca, um olho e o nariz são vistos 
aguçadamente. Muitos norte-americanos mudam 
o olhar de um lado para outro, passando de um 
ao outro olho, ou dos olhos para a boca. Detalhes 
da textura da pele e do cabelo são claramente 
percebidos. Em um ângulo visual de 60

o
, a 

cabeça, os ombros e a parte superior do tronco 
são vistos a uma distância de 1,20m; enquanto o 
mesmo alcance inclui toda a figura, a 2,10m. 

Os negócios impessoais ocorrem a esta 
distância e, em sua fase próxima, há mais 
envolvimento do que na distante. As pessoas que 
trabalham juntas tendem a usar a distância social 
próxima. É também uma distância muito comum 
para pessoas que participam de uma reunião 
social informal. Ficar em pé e olhar de cima para 
baixo em direção a uma pessoa a esta distância, 
tem um efeito de dominação, como quando um 
homem fala com sua secretária, ou recepcionista. 
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Distância social – fase afastada 
(Distância: 2,10m a 3,50m) 

 Esta é a distância para a qual as 
pessoas se deslocam, quando alguém diz: 
“Afaste-se para eu poder olhar para você”. Os 
negócios e o discurso social realizados na 
extrema distância social têm um caráter mais 
formal do que quando ocorrem dentro da fase 
próxima. As escrivaninhas nos escritórios de 
pessoas importantes são suficientemente grandes 
para manter os visitantes na fase afastada da 
distância social. Mesmo em um escritório com 
escrivaninhas do tamanho padrão, a cadeira fica 
entre 2,50m e 2,80m de distância da pessoa que 
se encontra atrás da escrivaninha.  

Na fase afastada da distância social, 
perdem-se os mais sutis detalhes do rosto, como 
os capilares dos olhos. Por outro lado, a textura 
da pele, o cabelo, a condição dos dentes e das 
roupas são todos prontamente visíveis. Nenhum 
de meus pacientes mencionou calor ou odor do 
corpo da outra pessoa como detectáveis a esta 
distância. A figura completa – com bom espaço 
em torno – é abarcada num golpe de vista de 60

o
. 

Também, a cerca de 3,50m, o feedback dos 
músculos oculares, acostumados a manter os 
olhos para dentro num único ponto, diminui 
rapidamente. 

Os olhos e a boca da outra pessoa são 
vistos na área da visão mais aguçada. 
Consequentemente, não é necessário mover os 
olhos para abarcar o rosto inteiro. Durante 
conversas de duração significativa, é mais 
importante manter o contato visual nesta distância 
do que a distâncias mais próximas. 

O comportamento proxêmico deste tipo é 
culturalmente condicionado e completamente 
arbitrário. Compromete também tudo o que com 
ele se relaciona. Deixar de sustentar o olhar da 
outra pessoa é fazê-la calar e interromper a 
conversa, razão pela qual os indivíduos que 
dialogam a esta distância esticam o pescoço e 
inclinam-se de um lado para outro, a fim de evitar 
os obstáculos interpostos. De modo análogo, 
quando uma pessoa está sentada e a outra de 
pé, o prolongado contato visual a menos de 3m 
ou 3,50m cansa os músculos do pescoço e é, 
geralmente, evitado por subordinados sensíveis 
ao conforto de seu patrão. Se, entretanto, o status 
das duas partes for invertido, com o subordinado 
encontrando-se sentado, a outra parte pode 
chegar mais perto. 

Nesta fase distante, o nível da voz é 
sensivelmente mais alto do que na fase próxima, 
e pode, geralmente, ser escutado num cômodo 
contíguo, caso a porta esteja aberta. Elevar a voz 
ou gritar pode ter o efeito de reduzir a distância 
social para pessoal. 

Uma característica proxêmica da 
distância social (fase afastada) é poder ser 
empregada para isolar ou proteger as pessoas 
umas das outras. Esta distância possibilita-lhes 
continuarem a trabalhar em presença de outra 
pessoa, sem parecerem rudes.  

Recepcionistas de escritórios são 
particularmente vulneráveis, pois os 
empregadores esperam serviço dobrado: 
responderem a perguntas, serem polidas com 
visitantes e também datilografar. Se a 
recepcionista ficar a menos de 3m de outra 
pessoa, mesmo de um estranho, estará 
suficientemente envolvida para ser, virtualmente, 
compelida a conversar. Se tiver mais espaço, 
entretanto, poderá trabalhar livremente, sem 
precisar falar. Da mesma maneira, os maridos 
que voltam do escritório muitas vezes ficam 
sentados, relaxando, lendo o jornal, a três metros 
ou mais de distância de suas mulheres, pois a 
esta distância um casal pode manter contato 
mútuo, ou interrompê-lo, à vontade. Alguns 
homens descobrem que suas mulheres 
arrumaram os móveis de costas uns para os 
outros – um artifício sociofugidio favorito do 
cartunista Chick Young [1901-73], criador de 
Blondie. A arrumação das cadeiras de costas 
uma para a outra é uma solução apropriada para 
o espaço mínimo, porque é possível para duas 
pessoas permanecerem sem envolvimento, se 
este for o seu desejo. 

 

 

5. Distância pública 

Várias mudanças sensoriais importantes 
ocorrem na transição das distâncias pessoal e 
social para a distância pública, que se situa 
bastante fora do circulo de envolvimento. 
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Distância pública – fase próxima 
(Distância: 3,50m a 7,50m) 

A 3,5m, um indivíduo alerta pode 
empreender ação de fuga ou defesa, se 
ameaçado. A distância talvez até sugira uma 
forma de reação de fuga como vestígio, ou 
subliminar. A voz é alta, mas não em pleno 
volume. Os linguistas observaram que uma 
escolha cuidadosa de palavras e na formulação 
das frases, bem como mudanças gramaticais ou 
sintáticas, acontecem a esta distância. A escolha, 
feita por Martin Joos, do termo “estilo formal” é 
apropriadamente descritiva: “Textos formais [...] 
exigem planejamento antecipado [...] o orador, 
segundo se diz corretamente, pensa em 
movimento”.  

O ângulo de visão mais aguçada (1
o
) 

abrange todo rosto. Os detalhes sutis da pele e 
dos olhos não são mais visíveis. A 1,80m o corpo 
começa a perder sua redondeza e a parecer 
achatado. A cor dos olhos começa a ficar 
imperceptível; só o branco do olho é visível. 
Percebe-se o tamanho da cabeça 
consideravelmente menor do que o natural. A 
área de visão clara em forma de losango, com 
15

o
, abrange os rostos de duas pessoas a 3,50m, 

enquanto o exame cuidadoso de 60
o
 inclui todo 

corpo, com um pequeno espaço em tomo dele. 
Outras pessoas presentes podem ser vistas 
perifericamente. 

Distância pública – fase afastada 
(Distância: 7,50m ou mais) 

  Nove metros é a distancia que se 
estabelece automaticamente em tomo de figuras 
públicas importantes. Um excelente exemplo 
aparece em The Making of the President (1960), 
de Theodore H. White [1915-86], quando a 
indicação de John F. Kennedy (1917-63) tomou-
se certa. White descreve o grupo que estava no 
“chalé escondido”, quando Kennedy entrou: 

Kennedy correu para dentro do chalé, com seu 
passo leve, dançante, tão jovem e flexível 
como a primavera, e dirigiu uma saudação 
àqueles que se encontravam no caminho. 
Depois caminhou para longe, descendo os 
degraus, até um canto onde seu irmão Bob e o 
cunhado Sargent Shriver conversavam à sua 
espera. As outras pessoas presentes na sala 
fizeram menção de unir-se a ele num impulso, 
mas pararam. Uma distância de talvez nove 
metros os separava dele, mas era 
intransponível. Estes homens mais velhos, de 
poder há muito estabelecido, ficaram 
afastados observando-o. Depois de alguns 
minutos ele voltou-se e via-os espiando; 
sussurrou algo para seu cunhado. Shriver 
cruzou o espaço que os separava para 
convidá-los a se aproximarem. Primeiro, 
Averell Harriman: depois, Dick Daley; em 

seguida, Mike DiSalle e, afinal, um por um, 
deixou que todos o congratulassem. 
Entretanto, ninguém podia ultrapassar a 
pequena distância aberta entre ele e os 
demais sem ser convidado, porque havia essa 
estreita divisão em torno dele e a 
compreensão de que eles não estavam ali 
como seus patrocinadores, mas como seus 
clientes. Só poderiam aproximar-se a convite, 
pois este poderia ser um Presidente dos 
Estados Unidos. 

A costumeira distância pública não se 
restringe a figuras públicas, mas pode ser usada 
por qualquer pessoa, em ocasiões públicas. 
Entretanto, existem certos ajustes que precisam 
ser feitos. A maior parte dos atores sabe que a 
nove metros, ou mais, perdem-se os matizes sutis 
de significação transmitidos pela voz normal, do 
mesmo modo que os detalhes da expressão facial 
e do movimento. Não apenas a voz, porém, 
precisa ser exagerada ou amplificada. Muito da 
parte não verbal da comunicação transfere-se 
para os gestos e a posição do corpo. Além disso, 
o ritmo da voz toma-se mais lento, as palavras 
são enunciadas com maior clareza e se 
processam, também, mudanças estilísticas.  

O estilo congelado de Martin Joos é 
característico: “O estilo congelado é para as 
pessoas que devem permanecer estranhas”. 
Todo o homem pode ser percebido bastante 
pequeno, e é visto num cenário. A visão fóvica 
abrange cada vez mais do homem, até ele se 
encontrar inteiramente dentro do pequeno círculo 
da visão mais aguçada. Ponto em que - quando 
as pessoas parecem formigas – o contato com 
elas, como seres humanos, desaparece 
rapidamente. O cone de 60

o
 da visão abrange o 

cenário, enquanto a visão periférica tem como 
sua principal função alterar o indivíduo, quando 
houver movimento a seu lado. 

6. Por que “quatro” distâncias? 

Ao concluir esta descrição das zonas de 
distância comuns ao nosso grupo de amostra de 
norte-americanos, cabe uma palavra final a 
respeito de classificação. Podem perguntar: por 
que há quatro zonas e não seis, ou oito? Por que 
estabelecer zonas, afinal? Como sabemos que 
essa classificação é apropriada? Como foram 
escolhidas as categorias? 

Como indiquei antes [no Capítulo VIII], o 
cientista tem uma necessidade básica de um 
sistema de classificação, tão compatível quanto 
possível com os fenômenos sob observação e 
que se sustente por tempo suficiente para ser útil. 
Atrás de cada sistema de classificação existe 
uma teoria ou hipótese a respeito da natureza dos 
dados e seus modelos básicos de organização. A 
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hipótese por trás do sistema de classificação 
proxêmica é a seguinte: está na natureza dos 
animais, inclusive do homem, apresentar o 
comportamento que chamamos de 
territorialidade.  

Ao fazer isso, usam os sentidos para 
distinguir entre um espaço, ou distância, e outro. 
A distância específica escolhida depende da 
transação; a relação dos indivíduos em interação, 
como eles se sentem e o que estão fazendo. O 
sistema de classificação em quatro partes aqui 
empregado baseia-se em observações tanto dos 
animais como dos homens. Os pássaros e 
macacos apresentam distâncias íntimas, pessoais 
e sociais, exatamente como o homem. 

O homem ocidental combinou atividades 
e relações consultivas e sociais numa 
determinada configuração e acrescentou a figura 
pública e a relação pública. As relações “públicas” 
e maneiras “públicas”, como praticadas pelos 
europeus e norte-americanos, são diferentes 
daquelas de outras partes do mundo. Há 
obrigações implícitas de tratar estranhos de 
certas maneiras prescritas. Consequentemente, 
encontramos quatro categorias principais de 
relações (íntima, pessoal, social e pública) e as 
atividades e espaços com elas associados.  

Em outras partes do mundo, as relações 
tendem a obedecer a outros modelos, tais como o 
de família / não-família, comum na Espanha e 
Portugal e suas antigas colônias, ou o sistema de 
castas e párias, da índia. Os árabes e os judeus 
também estabelecem radicais distinções entre as 
pessoas com quem são aparentados, e os 
demais. Meu trabalho com os árabes leva-me a 
crer que empregam um sistema para a 
organização do espaço informal muito diferente 
do que observei nos EUA. A relação do 
camponês árabe – ou fellah –, com seu xeque, ou 
com Deus, não é uma relação pública. É íntima e 
pessoal, sem intermediários. 

Até recentemente, as exigências de 
espaço do homem eram concebidas em termos 
da quantidade real de ar deslocada pelo seu 
corpo. O fato de que o homem tem, em tomo 
dele, como extensões de sua personalidade, as 
zonas descritas era, em geral, esquecido. As 
diferenças entre as zonas – de fato, sua própria 
existência – tornaram-se evidentes apenas 
quando os norte-americanos começaram a 
interagir com estrangeiros, cuja organização 
sensorial é diferente, de modo que coisas 
consideradas íntimas em uma cultura podem ser 
pessoais, ou até públicas, em outra. Assim, pela 
primeira vez, o norte-americano tomou-se 
consciente de seus envoltórios espaciais, que 
antes tomara como certos. 

A capacidade de reconhecer essas várias 
zonas de envolvimento e as atividades, relações 
e emoções associadas com cada uma delas, 
agora se tomou extremamente importante. As 
populações mundiais estão se apinhando em 
cidades, e os construtores e especuladores as 
empacotam em caixas de arquivo verticais – tanto 
escritórios como residências. Se a pessoa olha 
para os seres humanos da maneira como o 
faziam os antigos negociantes de escravos, 
concebendo suas exigências de espaço 
simplesmente em termos dos limites do corpo, 
muito pouca atenção é dada aos efeitos da 
aglomeração. Se, entretanto, a pessoa vê o 
homem rodeado por uma série de bolhas 
invisíveis, que têm dimensões mensuráveis, a 
arquitetura poderá ser observada sob uma nova 
luz. É, então, possível compreender que as 
pessoas podem ficar apertadas nos espaços em 
que têm de viver e trabalhar. Talvez, até, 
encontrem-se forçadas a comportamentos, 
relações ou escoadouros emocionais por demais 
estressantes. Como a gravidade, a influência de 
dois corpos um sobre o outro é inversamente 
proporcional não apenas ao quadrado da 
distância mas, possivelmente, mesmo ao cubo da 
distância entre eles. Quando o estresse aumenta, 
cresce a sensibilidade à aglomeração – as 
pessoas ficam mais ansiosas – de modo que 
cada vez mais espaço é exigido e cada vez 
menos se encontra disponível. 

Os dois capítulos seguintes, que tratam 
dos modelos proxêmicos de pessoas de 
diferentes culturas, visam a servir a um duplo 
propósito: primeiro, lançar mais luz sobre nossos 
próprios modelos não conscientes e, deste modo, 
segundo esperamos, contribuir para uma melhora 
dos projetos de estruturas residenciais e para 
trabalho, bem como das cidades; e, em segundo, 
mostrar a grande necessidade de um 
aperfeiçoamento da compreensão intercultural. 
Os modelos proxêmicos salientaram em agudo 
contraste algumas das diferenças básicas entre 
as pessoas – diferenças que representa um 
grande risco ignorar. Os projetistas urbanos e 
construtores norte-americanos estão, agora, no 
processo de desenhar cidades em outros países, 
com muito pouca ideia das necessidades 
espaciais das pessoas e praticamente nenhuma 
suspeita de que essas necessidades variam de 
cultura para cultura. As chances de impingir a 
populações inteiras moldes que não se ajustam 
são, na verdade, muito grandes. Dentro dos EUA, 
a renovação urbana e os muitos crimes contra a 
humanidade cometidos em seu nome 
demonstram usualmente uma total ignorância de 
como criar meio ambientes adequados para as 
diversas populações que afluem para nossas 
cidades. 


