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Streep interpreta Miranda
Priestly, a editora workaho-
lic de uma revista de moda
chamada Runaway, en-
quanto Anne Hathaway
representa sua assistente
deliberadamente fora de
moda, Andy. Miranda per-
cebe o desdém da jovem
por seu mundo de saias,,
cintos e sapatos assinados
por grandes designers, e,
num dado momento, con-
fronta de maneira gélida a
arrogância da moça: "Você
vê esse suéter folgado que
está vestindo?", pergunta.
"Esse era o tom de azul
de um vestido que Came-
ron Diaz usou na capa da
Runaway - chiffon em re-
talhos costurados por Ja-
mes Holt. O mesmo azul
rapidamente apareceu em
coleções de oito outros
estilistas e por fim chegou
até os secundários, às lojas de de-
partamentos, até parar em alguma
adorável loja da Gap, onde você
sem dúvida o achou. Essa cor vale
milhões de dólares e muitos empre-
gos." Talvez possamos dizer que,
pelo menos nessa cena, Miranda se
mostra como uma psicóloga social
intuitiva. O fato é que não importa
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se você prefere suéteres folgados
ou sapatos Manolo Blahnik, poucas
pessoas têm pensamentos originais
quando se trata do que vestem. Há
alguns poucos inovadores reais, é
claro. Mas, a não ser que você teça
e tinja o tecido e desenhe suas pró-
prias peças, por mais que procure
lojas alternativas ou faça algumas

customizações nos modelos,
está copiando idéias de outra
pessoa. E o que é verdadeiro
quanto à moda também é
em relação a idéias menos
triviais, que se movimentam
pelo éter de maneiras im-
previsíveis. Se você acredita
que cunhou uma frase es-
pecialmente inteligente ou
"descobriu" um novo talento,
lamento informar: é quase
certo que não o fez.

Isso acontece porque não
operamos como agentes li-
vres no mundo. O fato é que
estamos todos envolvidos
em padrões complexos de
comportamento cole t ivo,
muitos deles organizados de
forma espontânea e a maioria
inteiramente fora de nossa
compreensão ou percepção.
Psicólogos in te ressam-se
muito por círculos de idéias,
.pela forma como elas se de-
senvolvem e a maneira como
as pessoas navegam entre

elas. Há um arranjo social ideal
para criá-las e compartilhá-las, para
misturar inovação e imitação? Há
perigos em "tomar emprestado" de
outras mentes ou ser um explorador
selvagem demais?

Uma equipe de psicólogos da l
Universidade de Indiana vem pés- |
quisando essas questões e tem obti
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do algumas conclusões interessantes
a respeito do funcionamento da cha-
mada mente coletiva. O pesquisador
Robert L. Goldstone e seus colegas
criaram um ambiente v i r tua l , no
qual grupos de 20 até 200 pessoas
buscam idéias simultaneamente. Os
cientistas deixaram claro para os
participantes que idéias são apenas
recursos abstratos, alimento para o
cérebro. Conforme solucionamos
os vários problemas da vida, obser-
vamos as idéias de outros em ação,
criamos e elaboramos l inhas de
pensamento,, sacrificamos algumas
opiniões em favor das dos outros.
E, nesse processo, não há fórmulas
prontas - às vezes somos bem-

senso e recebe respostas, você tam-
bém está observando todos os seus
colegas para ver que escolhas fazem
e quão bem se saem. Se eles se dão
melhor que você, talvez a imitação
faca mais sentido que adivinhar. Ou
talvez você vá tentar outro chute. E
assim por diante. Tentativa e erro,
tomar "emprestado" atitudes alheias,
realizar concessões - até você acer-
tar. Enquanto isso todos os outros
participantes estão fazendo a mesma
coisa, incluindo observar você. Os
cientistas realizam esse experimento
de várias maneiras, cada uma se asse-
melhando a um tipo de grupo social
da vida real. Por exemplo, em redes
"locais" participantes são conecta-

sucedidos, outras vezes falhamos.
Os psicólogos têm estudado esses
sucessos e fracassos virtuais para ver
que lições podemos tirar deles.

O estudo funciona da seguinte
forma: pede-se aos voluntários, co-
nectados à internet, que adivinhem
números de O a 100. Eles recebem
respostas em forma de pontos, de-
pendendo de seus palpites estarem
próximos ou distantes do alvo. Pen-
se nessa tarefa como seu primeiro
dia de trabalho numa grande corpo-
ração estrangeira, em que você não
conhece nenhuma das regras cultu-
rais. Tudo que pode fazer é "chutar"
e ver se seu palpite estava certo.
Enquanto age segundo seu bom

dos apenas por algumas vizinhanças
diretas, enquanto em redes globais
todo mundo está conectado a todos
numa rica teia. Em redes menores,
os participantes são conectados
localmente, mas também têm al-
gumas ligações de longa distância
para que possam captar uma idéia
ou duas de, digamos, um conhecido
ou parente distante.

As descobertas, relatadas no pe-
riódico científico Current Directions in
Psycbolocjical Sáence foram intrigan-
tes. Quando os problemas eram fá-
ceis, as redes globais apresentavam
melhores resultados. Isso faz sentido
porque grupos tão ricamente conec-
tados podem espalhar informações

com rapidez - e velocidade é basi-
camente tudo o que é preciso para
disseminar uma noção simples de
forma eficiente. Mas, conforme os
problemas ficavam mais complexos,
as pequenas redes costumavam ter
um resultado melhor. Em outras
palavras, o t ru f smo segundo o
qual "mais informações é sempre
melhor" mostrou-se falso quando
a vida ficou um pouco complicada.
E, conforme os problemas se tor-
naram cada vez mais complexos, as
pequenas redes locais mostraram-se
as mais inteligentes.

A conclusão? E que nenhum
de nós pode decifrar este mundo
complicado sozinho. É uma tarefa
árdua e demorada demais, como
criar os figurinos de todas as pró-
prias roupas, em vez de confiar na
Gap. Mas há também perigo nessa
globalização. Se todo mundo acaba
sabendo exatamente a mesma coisa,
com poucas variações, passamos
a habitar um universo de pessoas
que pensam de forma muito similar
- e este grupo homogêneo acaba
agindo como um único explorador,
em vez de criar uma federação de
idéias. O risco maior é que as pes-
soas se acostumem a se espremer no
vagão das coisas bem conhecidas,
mesmo quando essa situação não as
leva muito adiante. Isso acontece na
política, no jornalismo, ern relação
ao gosto musical e, sim, no âmbi-
to da moda. De que outra forma
alguém pode explicar a populari-
dade das horrendas e confortáveis
sandálias Crocs?
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