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O artigo 'Densidade populacional 
e patologia social  foi incluído como um dos 

40 estudos que mudaram a Psicologia 

ME PESQUISA 

C
om a aproximação do 
final de ano, muitas 
lojas e espaços comer-

ciais começam a pre-
parar a decoração de 

Natal. Isso nos remete às lembranças 
de nossas últimas compras de Natal 
e o quão sofrível pode ser essa ativi-
dade. Além disso, agrava-se a situação 
nos transportes coletivos dos grandes 
centros urbanos brasileiros, incapazes 
de comportar a quantidade de pesso-
as a serem transportadas nos horários 
de maior movimento. Muitas pessoas 
relatam uma elevada ansiedade diante 
dessas experiências. Será que essa per-
cepção tem uma explicação científica? 

Evidentemente que muitos fatores 
podem fazer parte da resposta a essa 

1 2 	questão. A visão científica ocidental, 

A ansiedade é gerada pela percepção de que os 

objetivos definidos pela pessoa podem não ser 

atingidos. o que produz incerteza e impele o sujeito 

a se adaptar. sendo obrigado a elaborar novas 

estratégias ou a lidar com a frustração 

normalmente, é bem fragmentada e 
parte de um ponto de vista de apenas 
alguns processos para explicar um fe-
nômeno. Raramente utilizamos uma 
abordagem sistêmica, que possa in-
tegrar as diferentes razões pelas quais 
um fenômeno é observado. 

Não ocorre de forma diferente 
com a ansiedade, que é um fenôme-
no multideterminado. Para desen-
volvermos esse tema, partiremos da 
premissa de que coexistem processos 
psicológicos básicos e processos su-
periores (VALSINER, 2007). Os bá-
sicos são mais antigos, normalmente 
não conscientes e são diretamente re-
lacionados com o funcionamento do 
sistema nervoso autônomo (SNA). Já 
os processos superiores nos diferen-
ciam dos outros animais e são consti-
tuídos: (1) pela ação conscientemen-
te controlada; (2) pela memorização 
ativa e (3) pelo pensamento abstrato 
(VYGOTSKY, 2007). 

A maioria dos cientistas focaliza 
sua atenção em um ou outro con-
junto de processos, devido à grande 
complexidade que enfrentamos ao 
considerarmos o psiquismo huma-
no como um todo. Valsiner (2007) 
explica que a confusão tende a desa-
parecer quando entendemos que os 
processos básicos não prevalecem, 
necessariamente, sobre os superiores 
e vice-versa. Sobretudo, atuam con-
comitantemente, de forma isolada ou 
articulada, e não há como generalizar 
qual deles prevalecerá ou funcionará 
como "orientador" principal de de-
terminado comportamento. No caso 
da ansiedade por aumento da densi-
dade populacional, fica clara a intera-
ção desses diferentes tipos de proces-
sos psicológicos. 

Primeiros estudos 

Os estudos sobre a ansiedade e 
a densidade populacional se 

iniciaram quando, em 1962, John 
Calhoun publicou, na revista Scien-
tific American, um estudo de grande 
repercussão no meio científico. Sob 
o título "Densidade populacional e 
patologia social", são descritas as con-
sequências do aumento da população 
de animais no experimento conduzi-
do, o que os tornou agressivos, capa-
zes de atacar sexualmente e de devo-
rar os demais. O autor concluiu que 
a superpopulação coloca o indivíduo 
e o sistema social sob estresse, me-
canismo responsável pela ansiedade 
e, em última análise, pela eclosão de 
episódios de violência. 

A partir daí, o artigo "Densidade 
populacional e patologia social" pas-
sou a ser citado 150 vezes por ano, sen-
do incluído como um dos 40 estudos 
que mudaram a Psicologia (HOCK, 
2004). Outras pesquisas foram rea-
lizadas para levantar quais poderiam 
ser os mecanismos sociais e psicológi-
cos que influenciam o aumento da an-
siedade com a diminuição do espaço 
para viver, para realizar as compras e 
outras tarefas cotidianas. Um exem-
plo é o estudo de Edward Hall sobre 
a percepção do espaço psicológico à 
volta, e as emoções que experimenta-
mos a partir de seus reflexos em nosso 
comportamento. 

Segundo Hall (1990), cada um 
de nós tem uma percepção diferen-
te na interpretação da distância que 
as outras pessoas mantêm durante a 
interação. Essas experiências podem 
variar de muito agradáveis e deseja-
das até impressões de insuportável 
desconforto. Isso não é diferente no 
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No final de cada ano, muitas lojas e espaços comerciais se enchem de pessoas em busca dos presentes 

para seus entes queridos: uma experiência que pode ser bem sofrível por aumentar o nível de estresse 

Calhoun foi o precursor nos estudos dos 
efeitos da superpopulação, no qual coloca 

o indivíduo e o sistema social sob estresse, 
mecanismo responsável pela ansiedade; seu 

valor histórico é irrefutável, entretanto existem 
estudos mais inovadores e atualizados na área 

caso das compras, do convívio com 
vizinhos e das situações no trabalho 

ou educacionais. 
Não podemos ignorar que o nos-

so corpo é uma referência para o nos-
so psiquismo. Quando o assunto é es-
paço e a sua ocupação, o corpo ganha 
uma importância especial. Nossos 
sentidos são os principais responsá-
veis pela percepção das distâncias que 
devem ser mantidas. Além disso, du-
rante o período de nossa socialização, 
aprendemos quais são as regras que 
devemos seguir nos ambientes coleti-
vos. Então, há uma grande influência 
dos fatores culturais na percepção so-
bre as distâncias que devemos manter 
nas mais diversas interações sociais 
que desenvolvemos. 

Nesse contexto, David Matsu-
moto (2006) apresenta algumas 
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• Densidade da população • 

John B. Calhoun foi um 

americano. etôlogo e pesquisador 

comportamental conhecido por 

seus estudos sobre a densidade 

de população e seus efeitos sobre 

o comportamento. Ele alegou 

que os efeitos sombrios da 

superpopulação em roedores foram 

um modelo sombrio para o futuro 

da raça humana. Seu trabalho 

ganhou reconhecimento mundial. 
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PARA SABER MAIS 

Limite do espaço íntimo 

A
pesquisa inovadora de Hall permanece valida ao longo 

de todos esses anos e as distâncias observadas são 

mostradas no quadro: 

Íntimo 	 Público 

Pessoal 	Social 

45 CiT? 	1.2 rn 	 3.6 rri 

Hall descobriu que há uma percepção muito negativa quando 

ternos a presença intrusiva de alguém a menos de 45 cm de 

nós. Esse é o limite do °espaço íntimo' que, uma vez invadi-

do, aumenta a nossa ansiedade e pode alterar severamente o 

nosso comportamento público. Esse é um dos motivos pelos 

quais evitamos sentar contiguamente a alguém desconhecido 

nos ambientes públicos, caso haja lugares disponíveis. 

O eminente pesquisador ainda categorizou o 'espaço pes-

soal' (de 45 cm a 1,20 m) reservado para contato aproxima-

do com amigos; o 'espaço social' (de 1,20 m a 3,60 m) para 

o contato com pessoas conhecidas; e o 'espaço público' 

(mais de 3,60 m). 

Durante os 40 anos que se seguiram às pesquisas de Hall, os 

estudos procuraram explicar a ansiedade causada pela influên-

cia dá massiva presença de pessoas ao redor de nós pela com-

preensão de um elemento conhecido como 'percepção de 

controle. Nesses casos, a percepção de controle é um enten-

dimento subjetivo que urna pessoa tem quando experimenta 

as limitações ou interferências que um ambiente interpõe ao 

atingimento dos seus objetivos (WARD; BARNES, 2001). 

diferenças culturais em relação ao uso das distâncias, como 
os norte-americanos que interagem mais próximos que os 
europeus e os árabes, cuja distância de contato pode ser 
mais próxima ainda. Então, devemos estar alertas para o 
fato desse referencial não ser rígido, mas conter informação 
útil para avaliarmos as distâncias interpessoais e seus efei-
tos em nossos comportamentos. 

Luta por objetivos 

Sob o ponto de vista dos processos psicológicos superio-
res e conscientes, a ansiedade é gerada pela percepção 

de que os objetivos definidos pela pessoa podem não ser 
atingidos, o que produz um cenário de razoável incerteza 
e impele o sujeito a se adaptar, obrigando-o a rapidamente 

Segundo Hall, cada um de 
nós tem uma percepção 

diferente na interpretação da 
distância que as outras pessoas 

mantêm durante a interação 

elaborar novos objetivos e estratégias ou a lidar com a frus-
tração e o fracasso. 

Sob a óptica dos processos básicos, nosso SNA é ativa-
do pela liberação de adrenalina, o que provoca uma sensa-
ção física de desconforto em muitas pessoas, ou que pre-
para outras para atingir seus objetivos mesmo empregando 
algum grau de violência. Dependendo do sujeito, a dispo-
sição de lutar para alcançar os seus objetivos (disparada 
por processos básicos) pode ser regulada pela obediência 
às normas sociais ou mesmo a certas normas pessoais in-
ternalizadas e mediadas por processos superiores (PIRES; 
BRANCO, 2008). Entretanto, quando esses processos atu-
am concomitantemente, a sensação subjetiva experimenta-
da pelos sujeitos no momento em que os eventos ocorrem 
é, normalmente, muito desagradável. 

Há, porém, experiências subjetivas diferentes no mes-
mo contexto. Uma pessoa pode se sentir muito bem em 
um evento cultural apinhado de espectadores. Nesse caso, 
a identidade com os demais participantes pode servir de 
elemento-chave para minimizar a percepção de intrusão 
causada pela diminuição das distâncias entre os participan-
tes e a consequente alteração da percepção de controle. Isso 
pode mudar se os objetivos da pessoa forem ameaçados, 
como se ela quiser se posicionar próximo aos artistas que 
se apresentam e a consecução do seu objetivo for impedida 
por algum motivo. 

Um aspecto importante para qualquer um de nós é re-
conhecer quando as circunstâncias ansiogênicas estiverem 
presentes, como no realizar compras em uma loja cheia. 
utilizar frequentemente meios de transportes coletivos su-
perlotados ou ter a consecução de seus objetivos impedida 
pelo excesso de pessoas. Nesses casos, é necessário o má-
ximo de atenção para a rápida elaboração de novas estra-
tégias para realizar o que estava proposto ou alterar o meio 
de transporte, sabendo que a sensação física e mental pode 
não ser agradável nos ambientes superlotados e que a exp ti  

sição prolongada a situações ansiogênicas é muito prejudi-
cial à saúde física e mental. 

Reações fisiológicas 
Quando tentamos compreender a ansiedade que surge 

no contexto da exiguidade de espaço, aumenta a importância 
da compreensão de que o nosso corpo é uma referência para 
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o nosso psiquismo, e que os sentidos, 
juntamente com a modulação pelas 
regras sociais e pessoais, são os prin-
cipais responsáveis pela percepção das 
distâncias que devem ser mantidas e 
pela forma como nossas emoções res-
ponderão a esses contextos. 

Em unia mesma situação de pro-
ximidade, a pouca distância entre as 
pessoas pode ser uma experiência 
agradável ou até mesmo muito aver-
siva e ansiogênica. Tal percepção, 
aparentemente paradoxal, ocorre 
diante das interpretações subjetivas 
da pessoa que tem o seu espaço ín-
timo invadido, o que pode variar de 
algo muito desagradável, como em 
situações de assédio sexual, até ex-
periências extremamente recompen-
sadoras e prazerosas como o ato da 
amamentação de lactentes. 

Nesses casos, as reações fisio-
lógicas experimentadas são regu-
ladas pelos processos psicológicos 
superiores (ação conscientemente 
controlada; memorização ativa e o 
pensamento abstrato) que nos pro-
porcionam dar significado a essas vi- 

Há uma grande 
influência dos 

fatores culturais 
na percepção 

sobre as 
distâncias que 

devemos manter 
nas mais diversas 
interações sociais 

vências de proximidade com outros 
seres humanos. 

Alguns trabalhos mais recen-
tes (e.g. NOVELLI; DRURY; REI- 
CHER, 2010; TURNER et al., 
1987) demonstram que as pessoas 
podem aceitar a proximidade de 
forma diferente quando elas se con-
sideram membros do mesmo grupo. 
É o que a pesquisa moderna vem in-
dicando no processo natural de apri-
moramento da visão meramente eto- 
lógica de Calhoun (1962). 	let 

Durante o período de nossa socialização, 

aprendemos quais são as regras que 

devemos seguir nos ambientes coletivos -

e isso difere de cultura para cultura. Os árabes, 

por exemplo, interagem mais próximos que 

europeus e norte-americanos 

• Psicologia do desenvolvimento 

Jaan Valsiner é psicólogo e professor 

da Universidade Clark (EUA) e um 

dos mais eminentes especialistas 

mundiais em Psicologia do 

desenvolvimento. O principal interesse 

de Valsiner é a organização cultural 

de processos mentais e afetivos 

no desenvolvimento humano durante 

todo o desenrolar da vida. Outros 

temas que lhe interessam são história 

•da Psicologia como fonte de ideias 

para o avanço da disciplina e modelos 

teórieos do desenvolvimento humana 
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