
O cientista norte-americano James
Fowler afirma que comportamentos e
estados emocionais são contagiosos
e podem se disseminar pela rede de
relacionamentos
POR MÔNICA TARANTINO

Fowler diz que
políticas de
saúde devem
aproveitar
a força das
ligações sociais

os últimos" dois anos, as
idéias do cientista social
James Fowler, 38 anos,
estão ganhando espaço

nas principais revistas acadêmicas do
mundo e na imprensa internacional.
Com o colega médico Nicholas Chris-
takis, que leciona sociologia na Escola
de Medicina de Harvard, em Mas-
sachusetts, nos Estados Unidos, ele
publicou uma série de artigos bastante
provocativos demonstrando que nosso
humor e a própria saúde são fortemen-
te influenciados pelas pessoas com as
quais convivemos e pelos amigos dos
nossos amigos. A dupla de cientistas
afirma que comportamentos e estados
emocionais fluem, como uma onda,
pela rede de relacionamentos sociais
que mantemos. Pesquisas recentes de
Fowler e Christakis demonstram que
essa teoria é válida para a dissemina-
ção do tabagismo, da obesidade, do al-
truísmo, da depressão e da felicidade.
Em janeiro, outro trabalho do cientista
apontou o papel dos genes na posição
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entrevista

ocupada pelos indivíduos nos seus
grupos. "Vimos que as pessoas se di-
rigem para o centro ou para a periferia
das redes de acordo com aspectos
genéticos", diz. As conclusões dos
pesquisadores figuram entre os gran-
des avanços da medicina e da ciência
de 2007 e 2008 listados pelas revistas
Time e Harvard Business Review. Os
estudos contaram com recursos do
governo norte-americano. Do ponto de
vista estratégico, busca-se saber como
usar o poder das redes sociais para
traçar políticas públicas de combate ao
tabagismo, por exemplo. Da Califórnia,
nos Estados Unidos, onde ensina na
Universidade de San Diego, Fowler deu
a seguinte entrevista a PLANETA

PODE EXPLICAR DE QUE MANEIRA OS
COMPORTAMENTOS E ESTADOS EMO-
CIONAIS SE DISSEMINAM ENTRE AS
PESSOAS ATRAVÉS DAS REDES DE RELA-
CIONAMENTOS SOCIAIS? A obesidade, o
tabagismo, o alcoolismo, a felicidade,
a tristeza e a depressão podem se pro-
pagar de uma pessoa para outra até
três graus de separação. Isso significa
que se algo acontecer ao amigo do seu
amigo, existe uma chance significativa
de que isso venha a ter efeitos sobre
você. Em outras palavras, isso pode
afetar a sua saúde, por exemplo.

COMO ELES SÃO TRANSMITIDOS DE UMA
PESSOA A OUTRA? Acontece como uma
linha de dominós, ou seja, quando o
primeiro se inclina, os outros caem
na seqüência. Uma das possibilidades
para que isso se propague é a pura
imitação. Olho você fazer alguma coisa
e faço o mesmo. Nossa tendência é co-
piar comportamentos das pessoas com
as quais convivemos, reproduzindo
gestos, o jeito de falar, as expressões
do rosto e também hábitos. Há pesqui-
sas mostrando que isso tem repercus-
sões neuronais e no organismo.

HÁ OUTRAS MANEIRAS? Outra forma é
pela influência dos sentimentos. Eles
alteram o seu comportamento, que
se propaga e afeta o meu também.
Explicando melhor com um exemplo
simples: se você está feliz e decide ficar
mais tempo comigo, isso vai me deixar
mais feliz. Posso depois ficar mais
tempo com outras pessoas e também
deixá-las mais felizes. Mas isso não fun-
ciona de modo igual para todos. Entre
outros fatores, depende da natureza da
relação que existe entre os indivíduos e
da freqüência com que se encontram.
Vimos em estudos anteriores que a
infelicidade também se dissemina,
mas de forma menos fiel. Atualmente,
estamos estudando como a depressão

se espalha pela rede. Ela tem papel
importante na sua expansão, mas ainda
não fechamos a análise dos dados.

COMO A OBESIDADE SE PROPAGA NES-
SAS CADEIAS DE RELACIONAMENTO?
Observamos que pessoas que moram
perto, mesmo que sejam vizinhas de
porta, não se influenciam mutuamente
nesse aspecto. Isso porque o contato
incidental não surte efeito. A obesida-
de só se difunde em relações sociais
muito estreitas, nas quais as pessoas
convivem. Considerando a proximidade
dos laços, portanto, as chances de uma
pessoa se tornar obesa chegam a 57%,
em média, se tiver um amigo ou amiga
próxima que está engordando. Outro
fator que contribui para o risco é ser do
mesmo gênero. As possibilidades são
menores se isso acontece com parentes
próximos ou entre marido e mulher.
Se você vê a sua melhor amiga do
colégio depois das férias e percebe que
ela ganhou algum peso, pode pensar,
consciente ou inconscientemente, que
é normal para você ganhar algum peso
também. Agora temos um estudo em
andamento sobre a propagação de die-
tas específicas de uma pessoa a outra.
Será que se eu consumir alimentos fri-
tos posso influenciar os meus amigos a
aderir a esse tipo de comida também?

O QUE ACONTECE EM RELAÇÃO AO TA-
BAGISMO? Não estamos certos de
que o mecanismo seja o mesmo da
obesidade, mas temos evidências de
que a rede social importa muito nes-
ses casos. Por exemplo, uma pessoa
que é muito próxima de um fumante
(um grau de separação) tem 61% mais
chances de fumar também. Mas essa
mesma chance é aproximadamente de
29% se os amigos da pessoa de quem
você é próximo fumam (dois graus de
separação) e 11% maior se os amigos
dos amigos da pessoa de quem você
é próximo são fumantes. Vimos que
a partir do quarto grau de separação
não há um aumento no risco.

6 Planeta • JUNHO 2009



James Fowler
[*•<

QUAIS SÃO AS APLICAÇÕES DE SUAS
DESCOBERTAS? Elas irão transformar
a maneira como pensamos sobre nós
mesmos. De repente, pequenas coisas
que eu faço para ficar mais saudável e
feliz parecem muito mais importantes
porque têm efeitos em dezenas ou
mesmo em centenas de outros indi-
víduos. Pessoalmente, agora assumo
maior responsabilidade pelo meu peso
e pelo meu humor porque sei que
isso não afeta somente o meu filho e
a minha mulher, mas potencialmente
pode atingir os amigos do meu filho e
a mãe da minha mulher. Além disso,
compreender como funcionam as
redes em relação às várias facetas da
saúde humana permitirá melhorar e
criar políticas públicas que causem
maiores impactos.

COMO FOI FEITO O LEVANTAMENTO DE IN-
FORMAÇÕES QUE SERVIU DE BASE PARA
O SR. CHEGAR A SUAS CONCLUSÕES?
Christakis e eu tivemos acesso a uma
base de dados fantástica. Analisamos
as informações de milhares de pes-
soas que participaram do Framingham
Heart Study, um trabalho que inves-
tigou fatores de risco para doenças
cardiovasculares. O estudo avaliou
diversas gerações, a partir de 1948, e
continha também dados sobre a saú-
de mental desses indivíduos. Nossa
equipe digitalizou as informações,
que estavam em diversos documentos
e anotações arquivados na cidade, e
começamos a verificar o que os dados
mostravam. Decidimos submeter os
participantes a novos questionários
a respeito de sua felicidade pessoal
e comparamos os resultados. Além
disso, corno tínhamos os endereços
de todos os indivíduos do estudo, pro-
jetamos esses dados em um mapa e
cruzamos com as outras informações.
Queríamos saber se a distância física
entre elas tinha alguma importância
na transmissão da felicidade, por
exemplo. A resposta foi positiva. Uma
pessoa tem mais chances de se sentir

feliz se viver a menos de 800 metros
de um amigo com quem mantém con-
tatos freqüentes.

QUAL É O PAPEL DA INTERNET E DOS E-
MAILS NESSE CENÁRIO? CONSIDERANDO
QUE ESTAMOS TODOS CONECTADOS PELA
INTERNET, OS SENTIMENTOS DE ALGUÉM
NA TAILÂNDIA PODEM ATINGIR UMA
PESSOA NO BRASIL? Diria que isso é
verdade para comportamentos, mas
nem tanto em relação aos estados
emocionais. A propagação das emo-
ções exige contatos freqüentes, e ain-
da não está claro se podemos chegar a
esse tipo de contato online. Penso que
duas pessoas que conversam em chats
no vídeo todo o tempo provavelmente
influenciam-se mutuamente. Estudan-
do as imagens colocadas no site de
relacionamentos Facebook, vimos que
as redes das pessoas sorridentes pare-
cem ser muito similares com as redes
das pessoas felizes na vida real.

O SR. E ALGUNS COLEGAS ESTÃO ESCRE-
VENDO UM LIVRO SOBRE O QUE CHAMAM
DE "SURPREENDENTE PODER DAS REDES
SOCIAIS". O QUE SERÁ DISCUTIDO? Con-
tamos histórias sobre como as redes
afetam as emoções, a saúde, o amor
e o sexo, o dinheiro e as políticas.
Também conectamos essas aborda-
gens com as últimas descobertas que
apontam para as mudanças que essas
cadeias estão promovendo nas nossas
vidas de um modo geral. Uma das
maís evidentes é a possibilidade de
ter uma vida social intensa no mundo
virtual. Tudo isso configura uma revo-
lução na ciência.

QUAL É A EXTENSÃO DESSA MUDANÇA?
As redes sociais online, por exemplo,
estão mudando a forma como as
pessoas pensam sobre elas mesmas

e seus laços sociais. Há pessoas que
participam do cotidiano de outras,
com grande intimidade, sem nunca
terem se encontrado.

EM JANEIRO DESTE ANO, O SR. PUBLICOU
UM ESTUDO NO QUAL AFIRMA QUE HÁ
UM COMPONENTE GENÉTICO CAPAZ DE
DETERMINAR O LUGAR QUE OCUPAMOS
NAS REDES SOCIAIS. PODE DAR MAIS
DETALHES SOBRE O TEMA? Publicamos
esse estudo na revista Proceedings of
the National Academy of Sciences. Tra-
ta-se da primeira pesquisa feita para
estabelecer o papel genético na forma-
ção e configuração das conexões que
formam as redes de interação. Nossos
estudos mostram que as redes sociais
podem ser urna parte fundamental do
nosso patrimônio genético.

DE QUE MANEIRA? Acreditamos que
talvez a seleção natural esteja atuando
não apenas em situações como re-
sistir ou não a um resfriado comum,
mas também com quem é que vamos
entrar em contato. Para chegar a
essa conclusão, estudamos gêmeos
idênticos e fraternos. Vimos que os
vínculos do primeiro grupo eram mais
parecidos entre si do que as conexões
formadas pelos gêmeos fraternos.
Essa descoberta nos levou a pensar
que a configuração de nossa cadeia
de relacionamentos é influenciada
pela genética. A fim de verificar essa
hipótese, criamos um modelo que
considera aspectos genéticos para
simular o que pode acontecer nas
redes sociais. Descobrimos que há
pessoas com características genéticas
que as direcionam para o centro ou
para a periferia das conexões sociais.
Com tudo isso, acredito que as redes
sociais serão um fator essencial para
se pensar a saúde. •
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