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viver bem

 À
s vésperas do início do inverno 
e com o vírus da gripe A/H1N1 
pairando no ar, é preciso colo-
car em prática medidas para 

afastar o contágio de doenças infecciosas. 
Lavar as mãos, evitar contato pessoal e fi-
car em casa são alguns dos conselhos médi-
cos preventivos. Mas se o objetivo é ser mais 
feliz, ter autocontrole, saúde e disposição 
no trabalho, a receita requer exatamente o 
contrário. Quanto mais próximo estivermos 
dos outros, melhor. Para se beneficiar desse 
“contágio do bem” e usufruir de seus sinto-
mas por um longo tempo, o segredo é culti-
var uma vasta rede de relações pessoais.

Essa é a conclusão da pesquisa realizada 
em conjunto pela Faculdade de Medicina 

sim: em um casal, há 67% de possibilidade 
de o outro deixar de fumar; entre irmãos, a 
probabilidade cai para 25%; para os amigos, 
36%, e em empresas pequenas, 34%. O que 
as pessoas precisam entender é que nossas 
vidas estão interligadas. Por isso, nossa saú-
de está conectada”, completa o professor.

Recentemente, Michelle vanDellen, es-
pecialista em Psicologia Social e professora 
da Universidade de Geórgia (EUA), promo-
veu um estudo para comprovar que auto-
controle ou a falta dele são transmissíveis. A 
pesquisa foi publicada na revista Personali-
ty and Social Psychology Bulletin e envol-
veu centenas de voluntários por cinco anos. 
Verificou-se que visualizar ou simplesmen-
te pensar em alguém que tenha esse tipo de 
comportamento aumenta a capacidade de 
controle ou o contrário. A consequência 
seria tão poderosa, que o tempo de espera 
para uma mudança comportamental é de 
apenas 10 milésimos de segundo.

“Aproveitar as influências sociais positi-
vas pode realmente melhorar o autocon-
trole. E exibir essa qualidade ajuda os ou-
tros a fazer o mesmo”, diz Michelle. “Esse 
tipo de contágio acontece porque estar em 
contato com pessoas influencia a forma 
como acessamos pensamentos sobre esse 
sentimento. E isso pode ser importante na 
hora de decidir comer uma bolachinha a 
mais ou ir à academia, depois de um dia 
pesado no trabalho”. Mas nada de usar 
essa desculpa para culpar os outros pelos 
seus deslizes. Podemos ser influenciados, 
mas a decisão é sempre nossa.

de Harvard e a Universidade da Califórnia, 
ambas dos EUA. Os cientistas observaram 5 
mil voluntários por um período de 20 anos. 
Constatou-se que, quando alguém próximo 
a nós está feliz, suas emoções se dissemi-
nam como um vírus. Os efeitos contagian-
tes favorecem não só os amigos mais chega-
dos, como também os amigos dos amigos, e 
assim por diante. O prazo de duração dessa 
“corrente” é de mais de um ano.

Um dos coautores do estudo, o professor 
de Sociologia Médica de Harvard, Nicholas 
Christakis, revela: “quanto mais uma pessoa 
está próxima a nós, maior será o contágio”. 
De todo modo, adverte, “nosso estado emo-
cional depende da emoção de pessoas que 
nem conhecemos e que estão em um raio de 
distância de até três graus”, ou seja, amigos 
de amigos estão nessa conta. 

Saúde e autocontrole
Christakis afirma que o privilégio desse 

tipo de contágio não se limita à felicidade. A 
saúde, da mesma forma, pode ser influen-
ciada pelas pessoas que nos cercam, espe-
cialmente em relação à obesidade e ao ta-
bagismo. Pesquisas anteriores dirigidas por 
ele confirmam essa tese e foram publicadas 
pelo New England Journal of Medicine, res-
pectivamente em 2007 e 2008. 

“Se seu amigo engorda, a sua chance de 
engordar aumenta em 57%; entre irmãos, 
esse percentual cai para 40%. Para os casais, 
o risco é de 37%”, fala o especialista. “Fumar 
é viciante. Parar de fumar é contagiante. 
Nesse caso, os percentuais se dividem as-
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redes do bem
l Felicidade: pesquisadores da 
Faculdade de Medicina de Harvard e 
da Universidade da Califórnia (EUA) 
concluíram que a felicidade pode ser 
transmitida pelo contato pessoal e é 
disseminada como um vírus pela rede 
de relações das pessoas envolvidas 
em primeiro grau. Esse efeito pode 
durar até mais de um ano.
l Saúde:  manter o peso e parar de 
fumar são hábitos saudáveis que 
podem gerar efeito cascata em um 
grupo social. Saber que algum dos 
componentes conseguiu manter-
se firme na dieta ou na decisão de 
se livrar do tabagismo aumenta as 
possibilidades de sucesso dos demais. 
l autocontrole: influências 
sociais positivas podem melhorar o 
autocontrole. Ao pensar em alguém 
com esse perfil, em milésimos de 
segundo, é possível imitar esse 
comportamento. Essas são as 
conclusões de uma pesquisa da 
Universidade da Geórgia (EUA).
l emoçõeS poSitivaS: pesquisa da 
Universidade de Michigan concluiu 
que alegria, interesse e amor 
melhoram a saúde e o bem-estar,  
e ainda aumentam a produtividade 
se forem praticados por líderes em 
ambientes de trabalho.
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Hoje, sabe-se que, durante uma conver-
sa, as pessoas imitam, umas das outras, ex-
pressões faciais, ritmos da fala, linguagem 
corporal e comportamentos instrumentais 
de forma automática, contínua e sincrônica. 
Assim, as emoções subjetivas são alteradas 
pela resposta a essas mímicas. 

“Quanto mais expressiva e sincera for 
uma pessoa, maior será nossa aptidão para 
imitar suas expressões”, diz John Cacioppo, 
professor de Psicologia e diretor do Centro 
de Neurociência Cognitiva e Social da Uni-
versidade de Chicago. “O que acontece é 
que as fibras musculares do corpo e do rosto 
podem ser ativadas sem o conhecimento do 
indivíduo, e isso ocorre em níveis mais sutis 
do que aqueles por onde são expressos os 
movimentos iniciais”. 

Cacioppo esclarece que quando alguém 
se sente feliz, seu cérebro envia comandos 
para que a boca se movimente e sorria. E, 
assim, os músculos faciais envolvidos nesse 
processo se movem rapidamente duran-
te uma simples conversa com um colega. 
“Essas atividades são as responsáveis pela 
emissão de sinais para o cérebro dele e, as-
sim, ele também se sente feliz”.

Penso, logo todos sentem
Na opinião de Sissy Veloso Fontes,  

coordenadora do curso de Especialização 
em Teorias e Técnicas para Cuidados In-
tegrativos do departamento de Neurologia 
e Neurocirurgia da Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp), a propagação das 
emoções só é possível porque a mente 
pode decodificar os sinais de comunicação 
eletroquímica do corpo. 

Humor e trabalho
Como passamos a maior parte do tempo 

no trabalho e, portanto, interagimos com 
muitas pessoas, a presença de emoções po-
sitivas pode levar a transformações organi-
zacionais. A culpa é dos sentimentos, que 
se propagam rapidamente entre os funcio-
nários. A especialista em comportamento 
organizacional Jennifer M. George, pro-
fessora da Rice School of Business (EUA), 
declara que, se apenas uma pessoa de-
monstrar esse tipo de emoção no ambiente 
profissional, haverá um impacto favorável 
em todos aqueles com quem ela interagir.

Isso significa que o estado emocional dos 
chefes fatalmente contaminará o meio em 
que atua, seja de forma boa ou não: “O hu-
mor positivo está associado a altos níveis de 
satisfação no trabalho e comprometimento 
entre os líderes. Além disso, o estado de hu-
mor desses profissionais se relaciona com 
desempenho do grupo”, explica Jennifer.

A mecânica do contágio
Mas qual seria a mecânica orgânica que 

propicia esse tipo de contágio? As primei-
ras investigações científicas sugeriam a 
existência de um complexo processo cog-
nitivo.  Raciocínio, análise e imaginação pa-
reciam ser os ingredientes que, misturados, 
levavam as pessoas a sentir o que os outros 
sentiam. Depois, os cientistas acreditavam 
que o poder da imaginação, sozinho, era 
determinante. Pensar em alguém permitia 
sentir suas emoções, já que esse ato era ca-
paz até de provocar reações fisiológicas (al-
teração da atividade cardíaca, aumento ou 
diminuição da temperatura do corpo, etc.). 
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redes do mAl  
l Solidão: segundo um estudo 
publicado no Journal of Personality 
and Social Psychology, todo mundo 
sente solidão em algum momento 
da vida, assim como sente fome, 
dor ou sede. Esse sentimento mina 
a capacidade de interagir com as 
pessoas, pois a tendência é tornar-se 
cada vez mais hostil em relação a elas. 
O contágio pode ser direto e atinge 
até o terceiro grau nas relações.
l comoção: quando as pessoas 
estão em grupo, elas podem ser 
tomadas por sentimentos que as 
levam a comportamentos agressivos. 
Estudos científicos, feitos pela 
Universidade de Calgary e pela 
Queens University, ambas do Canadá, 
mostram que, em situações como 
essas, os disseminadores devem 
ser isolados, exatamente como nos 
modelos de controle de epidemias. 

Como bloquear o contágio? 
Agindo. Como não estamos 
protegidos do contágio de 
emoções negativas, já que elas 
têm a capacidade de se propagar 
até em três graus, ainda que nem 
conheçamos seu principal emissor, 
a sugestão dos especialistas é que 
sejamos responsáveis pelo nosso 
estado emocional. Para alcançar esse 

objetivo, o controle das 
próprias atitudes positivas 
é a estratégia a ser 

adotada. Preferir a 
companhia de pessoas 
com quem temos 
sintonia e técnicas de 
meditação mantêm as 
emoções sob controle, 
além de fortalecer a 
conexão sem a qual 
a vida fica mais difícil. 
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Sissy revela que essa função é própria do 
sistema límbico (parte do cérebro regula-
dora das emoções), dotado de caracterís-
ticas que permitem a transmissão desses 
sinais por meio de uma elaborada rede 
neural. “Há uma conjugação sincrônica de 
ondas e partículas e elas apresentam graus 
variados de excitações”.

De acordo com a especialista, essas on-
das percorrem todo o organismo e influen-
ciam as células do corpo. Todo esse pro-
cesso permite a compreensão exata do que 
os outros sentem, estabelecendo o que se 
conhece como sintonia. Para exemplificar, 
John Cacioppo cita a tendência comum de 
querer saber o que o outro está pensando. 
“Essa é a manifestação da necessidade de 
se sentir conectado. É isso que estimula a 
simpatia entre as pessoas”.

Nenhum homem é uma ilha
Menos contagiosa do que a felicidade, 

a solidão também pode ser disseminada 
entre as pessoas, mais entre os amigos e 
menos em família. Mais entre as mulheres, 
menos entre os homens. E também pode 
atingir as pessoas em até três graus. Um 
único amigo que tenha esse sentimento, 
aumenta a chance de contágio de 40% a 
65%. O amigo do amigo, de 14% a 36%. 

A receita para ficar longe do contágio 
é estar atento aos próprios sentimentos, 
além de se concentrar na busca de uma so-
lução, movimentando-se em direção a ela. 
“Estar conectado a alguém é algo que nos 
falta. Temos de agir. Todos nós precisamos 
de relações de qualidade. Não sobrevive-
mos bem sozinhos”, diz Cacioppo .


