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A C R E N Ç A DE Q U E A D I S P O S I Ç Ã O E A O R G A N I Z A Ç Ã O D O S O B J E T O S
AFETAM O M O D O C O M O NOS S E N T I M O S PERSISTE DESDE A
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SÃO I N F L U E N C I A D O S PELA P E R C E P Ç Ã O ESPACIAL DO A M B I E N T E
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feng shui, antiga arte chinesa da ambientação, baseia-se na
crença de que a disposição dos objetos e a distância a que
ficam uns dos outros, bem como sua cor e o material de
que são feitos, podem afetar nossas emoções. A proposta é
arranjá-los de tal forma que nos tragam sensações de bem-estar. É curioso
que, mesmo sem acreditar nessa influência, é comum que muita gente
reconheça sentir mais equilíbrio e tranquilidade em alguns espaços do
que em outros, embora não saiba exatamente por que razão isso ocorre. E
ainda que muitos encarem a prática oriental com desconfiança, a psicologia
ambiental - uma área ainda pouco desenvolvida no Brasil - se dedica à compreensão e à comprovação científica de como a decoração e a arquitetura
afetam a mente das pessoas e, consequentemente, seu comportamento.
O fato, porém, é que vínculos emocionais estão intimamente relacionados
à percepção geográfica. E alguns estudos recentes têm comprovado isso.
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Pesquisadores desenvolveram hipóteses sobre a conexão
entre espaço físico, razão e emoção - essa relação é chamada
"distância psicológica". Qualquer um já experimentou a sensação de estar "muito próximo" de uma situação, de precisar
"estabelecer distância" para pensar melhor e organizar os
sentimentos. Nosso sentido de vínculo emocional (ou ausência
dele) se mistura à percepção da geografia espacial.
Os psicólogos Lawrence E. Williams e John A. Bargh, da
Universidade Yale, decidiram explorar em laboratório o alcance dessas percepções. A proposta era verificar se a influência
emocional de espaços amplos e ordenados é diferente do efeito
causado nas pessoas por lugares fechados e apertados. Dito
de outra forma: temos a capacidade "automática" de, influenciados pelas características do ambiente onde estamos, sentir

as situações, as relações e até as pessoas como sufocantes ou
agradáveis? No que diz respeito a nós mesmos, lugares podem
contribuir para a sensação de confusão interna ou de ter as
idéias "em ordem"?
Os dois pesquisadores exploraram a questão em uma
série de experimentos. Os estudos começam com um estímulo subliminar, usado para criar uma atitude ou sensação
inconsciente. Williams e Bargh empregaram uma técnica
simples, mas eficaz: os voluntários que participavam do
experimento deviam dispor dois pontos em um gráfico. Nos
papéis que alguns receberam, os pontos estavam bem próximos (por exemplo, as coordenadas 2 e 4; -3 e -1), enquanto
em outros impressos os pontos estavam distantes (12 e 10;
-11 e -8). Sabe-se que o exercício estimula a percepção in-
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OS eventos violentos muito mais repugnantes, assim como achamos um acidente aéreo em nossa
vizinhança mais perturbador do que a quilômetros
de distância. Williams e Bargh acreditam que essa
tendência tem a ver com as conexões do cérebro
entre distância e segurança, hábito mental que provavelmente evoluiu para ajudar nossos ancestrais
a sobreviver em condições precárias.
Os pesquisadores buscaram, então, explorar
mais diretamente a relação entre distância
psicológica e perigo real. A pesquisa foi publicada
pelo periódico científico Psychological Science. Os
voluntários foram convidados a observar os
gráficos já descritos e, em seguida, orientados
a avaliar o valor calórico tanto de alimentos
saudáveis quanto de junk food. Os psicólogos
conjecturaram que as calorias da batata frita e
dos doces seriam avaliadas como uma ameaça
à saúde, mas não as calorias contidas no
arroz integral e no iogurte. Williams e Bargh
acreditavam ainda que pessoas estimuladas pelo
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consciente de espaço congestionado ou aberto.
Em seguida, os pesquisadores testaram os
indivíduos de várias formas. Em uma das avaliações, os participantes deviam ler um trecho
embaraçoso de um livro e era perguntado a eles
se a passagem poderia ser classificada como
agradável ou divertida e se gostariam de ler
mais daquele gênero. Williams e Bargh queriam
determinar se o senso de distância e liberdade
psicológica podia anular o desconforto emocional - e perceberam que podia. Os participantes
estimulados pela impressão "espaçosa" se
mostraram menos perturbados pela experiência
embaraçosa, considerando-a mais agradável que
aqueles que tiveram percepção de maior opressão pela proximidade dos pontos marcados.
Os psicólogos realizaram outra versão do
mesmo experimento, na qual o trecho do livro
era extremamente violento e não embaraçoso. Os
resultados foram os mesmos. Os participantes
estimulados pelo espaço fechado consideraram
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significativo: o ambiente pode contribuir para tornar as
pessoas mais felizes -e aumentar o lucro dos empresários.
Por outro lado, negar aos funcionários o controle sobre
as condições de trabalho pode deflagrar a "síndrome do
prédio doente". Os sintomas são irritação nos olhos, nariz,
garganta e pele, fadiga, náusea, dor de cabeça e tontura.
A patologia geralmente é atribuída a propriedades físicas
do local de trabalho, como problemas de ventilação, aquecimento ou sistemas de ar condicionado. Mas um grande
estudo desenvolvido pela Universidade de Copenhague
desafiou esse conceito. Os cientistas descobriram que as
reclamações são duas vezes mais comuns entre profissionais que estão em posições inferiores e, portanto, exercem
pouco controle sobre seus ambientes.
A relação entre a falta de autonomia em relação ao próprio espaço e a síndrome do edifício doente é verdadeira
até em ambientes sofisticados, "favoráveis ao funcionário",
como em uma agência de turismo no Reino Unido estudada
pelo pesquisador Chris Baidry, professor de administração
da Universidade de Stirling, na Escócia. Aparentemente,
o lugar era promissor: móveis aconchegantes, áreas com
cores fortes, enfeitadas com palmeiras. Mas no espaço
constantemente monitorado pelos gerentes de cada área
os funcionários reclamavam constantemente de tosse seca
e sensação de sufocação.
A impossibilidade de mexer na mobília ou dar um "toque
pessoal" aos enfeites no ambiente profissional também
pode trazer um sintoma que surpreendeu pesquisadores da
Universidade de Chung-Ang, em Seul, que acompanharam
400 trabalhadores: pode prejudicar a concentração. Eles
concluíram que, quando as pessoas sentiam que tinham
poder de decisão sobre os aspectos físicos de sua área,
efeitos negativos como barulho e outros fatores de distração
perdiam muito de sua importância.
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Nos últimos anos, psicólogos sociais têm acumulado
evidências de que as características do ambiente de trabalho - onde as pessoas passam tantas horas por dia, às
vezes mais até do que em casa - afetam o desempenho
de maneira surpreendente. O tamanho das mesas nos
escritórios, por exemplo, a proximidade da luz natural, a
qualidade do ar que respiramos e a privacidade (ou a falta
dela) influem no conforto, na satisfação com a rotina e
na produtividade.
Experimentos realizados pelos pesquisadores S.
Alexander Haslam, professor de psicologia social da
Universidade de Exeter, na Inglaterra, e Craig Knight,
pós-doutor em psicologia, mostraram a importância de
as pessoas transformarem seus espaços profissionais
em lugares com os quais tenham identificação. Eles descobriram, por exemplo, que, quando os empregadores
bem-intencionados penduravam reproduções de obras
de arte nas paredes e colocavam vasos de plantas para
decorar o ambiente, seus esforços se mostravam vãos.
Curiosamente, esses recursos podem ser tão desmotivadores quanto os ambientes estéreis, que causam o
mesmo nível de insatisfação. Os profissionais costumam
apresentar melhor desempenho quando são estimulados
a decorar seu ambiente com objetos que escolheram,
como plantas, enfeites, fotografias ou outras peças e
imagens significativas - é fundamental que a pessoa se
aproprie do espaço.
Ou seja, o projeto de um escritório não deve ser
determinado apenas por questões práticas, como ter
cadeiras que não causem dor nas costas (o que é necessário, claro). Mas os empregadores raramente consideram desdobramentos psicológicos do ambiente no
desempenho, grau de satisfação, comprometimento e
iniciativa dos empregados, deixando de lado um dado
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Riscos do prédio doente
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espaço fechado seriam mais sensíveis à ameaça.
Os resultados confirmaram essas expectativas:
participantes levados a se sentir confinados e
em espaços abarrotados avaliaram que havia
mais calorias na junk food do que as pessoas
estimuladas a se sentir livres e em espaços
abertos. Quanto à comida saudável, a percepção
dos dois grupos foi idêntica.
A pesquisa pareceu convincente. Mas Williams
e Bargh decidiram realizar mais um experimento,
que abordasse diretamente a questão da segurança pessoal. Os pesquisadores perguntaram
aos participantes sobre a força de seus vínculos

emocionais com os pais, irmãos e a cidade natal,
verificando que os indivíduos expostos a maior
distância psicológica relataram elos frouxos com
esses importantes esteios emocionais. Essas pessoas revelaram maior distanciamento emocional
em relação à situação.
O notável é que tudo se dá de forma inconsciente: a distância espacial entre dois objetos arbitrários (neste caso, dois pontos em um gráfico)
tem, aparentemente, força suficiente para ativar
uma concepção abstrata de distância e segurança
no cérebro, que, por sua vez, molda nossas respostas ao mundo.

Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 19, n. 239, p. 38-41, dez. 2012.

