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R E L A C I O N A M E N T 

MUITAS VEZES, IMITAMOS 

INCONSCIENTEMENTE A ENTONAÇÃO 

DA VOZ, A ESCOLHA DAS PALAVRAS 

E O GESTUAL DE OUTRAS PESSOAS; 

TAMBÉM ADOTAMOS SEUS PONTOS 

DE VISTA E OS INTROJETAMOS 

COMO SE FOSSEM ORIGINALMENTE 

NOSSOS; ESSE COMPORTAMENTO É 

ÚTIL PARA A CONVIVÊNCIA SOCIAL 

dos anos. Esse espantoso fenômeno foi descoberto pelo 
psicólogo social Robert Zajonc, nos anos 1980. O pesqui
sador falecido em 2008 e seus colegas da Universidade de 
Michigan em Ann Arbour apresentaram aos voluntários 
que participavam de seu experimento retratos de vários 
casais e pediram que avaliassem as semelhanças em sua 
aparência. Realmente, os traços faciais das duplas que es
tavam juntas havia muitos anos foram classificados como 
muito semelhantes. Ainda mais surpreendente: quanto mais 
obviamente a fisionomia havia se tornado similar, mais sa
tisfeitos os dois estavam com o relacionamento, segundo 
suas próprias declarações. 

ense em um casal conhecido seu que viva 
junto há muito tempo. Procure uma antiga 
foto dos dois e compare-a com outras atuais. 
Provavelmente você notará que essas pessoas 
têm se tornado mais parecidas com o passar 
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R E L A C I O N A M E N T O 

Esse "efeito camaleão" foi abordado pelo 
diretor Woody Allen em Zelig, de 1983. O per
sonagem principal, que dá nome ao filme, se 
adapta física e psicologicamente ao seu meio 
ambiente-quando o protagonista está rodeado 
por pessoas mais gordinhas, por exemplo, sua 
barriga estufa. Nesse trabalho, Woody Allen 
apresenta uma caricatura da necessidade hu
mana de buscar conformidade. Obviamente 
não possuímos a capacidade de igualar nossa 
aparência ao meio ambiente em segundos; no 
entanto, os seres humanos tendem a imitar 
inconscientemente aqueles com quem inte
ragem. Psicólogos falam aqui em mimetismo 
(do grego antigo mimesis = imitação), com base 
no conceito usado na biologia para designar o 
fenômeno segundo o qual algumas espécies 
animais inofensivas assumem características 
externas de outra espécie mais agressiva, para 
espantar predadores. 

A capacidade humana de mimetizar é apa
rentemente inata. Recém-nascidos com poucos 
dias de vida começam a chorar quando ouvem 
outros chorando. Bebês entre 3 e 4 meses 
reproduzem movimentos simples de boca e 
põem a língua para fora ao ver alguém fazer esse 
gesto. Aos 9 meses, os pequenos já imitam as 
expressões faciais de alegria, tristeza ou irritação 
da mãe. Os pais tiram proveito desse desejo 

CRITICA AO "EFEITO 
CAMALEÃO" no filme Zelig 
(1983), de Woody Allen: 
ao interagir socialmente, 
o protagonista absorve 
características físicas e 
psicológicas das pessoas 

humano de imitar. 

Intuitivamente, ao 

oferecer mingau aos 

filhos, eles próprios 

abrem a boca para 

que o bebê também 

o faça - e em geral 

funciona. 

Os adultos fre

quentemente repro

duzem a linguagem 

infantil ao falar com 

as cr ianças. Mas 

também imitam, 

sem perceber, um 

interlocutor da mes

ma idade: se uma 

pessoa do Nordeste 

do Brasil conversa 

com outra da região 

Sul, a primeira logo 

estará imitando le

vemente o sotaque da segunda, e vice-versa. Ao 

conversarem, as pessoas costumam buscar uma 

espécie de ajuste no que diz respeito à velocidade 

da fala, ao ritmo, à impostação e ao vocabulário. 

Até mesmo a estrutura das frases usada pelo 

outro é copiada. 

A altura da voz e o estado emocional das 

pessoas também são influenciados pelo meio 

ambiente. É o que mostra, por exemplo, um 

estudo desenvolvido pelos psicólogos Roland 

Neumann e Fritz Strack. Os cientistas, que 

hoje pesquisam nas Universidades de Trier e 

Würzburg, Alemanha, apresentaram aos sujei

tos do experimento uma gravação em que um 

locutor lia em voz alta um texto filosófico. Mas 

enquanto metade dos voluntários escutou a lei

tura com entonação alegre, a outra parte ouviu 

a leitura em tom triste. Quando os participan

tes tiveram de repetir o texto, eles não apenas 

assumiram a altura de voz similar à do locutor, 

mas também demonstraram o mesmo estado 

de espírito que perceberam. A observação dos 

aplicadores foi confirmada por uma entrevista 

feita na sequência com os participantes. Dessa 

forma, as pessoas poderiam se assemelhar 

mesmo na aparência: quem tem sempre um 

parceiro bem-humorado ao seu lado - e capta 

isso por meio da mímica-caminha mais alegre 

pelo mundo. 



Outro indício de como a imitação influencia 

a aparência a longo prazo foi descoberto pelo 

psicólogo Ulf Dimberg, da Universidade de 

Upsala, na Suécia, nos anos 1980. Ele mostrou 

aos participantes fotos de pessoas alegres 

e irritadas enquanto registrava, por meio de 

sensores, a atividade muscular no rosto dos 

observadores. Realmente, nas contrações 

imperceptíveis refletiram as emoções apresen

tadas nas fotos. 

MÃOS E PÉS 
Hoje, pesquisadores supõem que a apresenta
ção constante de uma expressão facial fortale
ce a musculatura e influencia os vasos sanguí
neos, o que, a longo prazo, pode modificar a 
própria mímica. Uma pessoa que por anos a 
fio mantém um semblante preocupado tende 
a se mostrar assim mesmo em situações nas 
quais não deveria estar dessa maneira, como 
se o rosto adotasse determinada "máscara", 
o que se reflete na forma de essa pessoa se re
lacionar com os outros e até consigo mesma. 
Seguindo essa lógica, podemos pensar que a 
imitação constante faz com que parceiros de 
fato se tornem cada vez mais semelhantes 
com o tempo. 

Em 1975, os psicólogos Seymour M. Ber
ger e Suzanne W. Hadley, da Universidade 
de Massachusetts em Amhers, registraram 
por eletromiografia a atividade muscular de 
homens e mulheres enquanto assistiam a 
uma partida de queda de braço. Conclusão: 
exatamente os mesmos músculos utilizados 
pelos que participavam da competição eram 
os que se agitavam naqueles que apenas 
acompanhavam a disputa. 

ADULTOS TIRAM 
PROVEITO DO IMPULSO 

INFANTIL de reproduzir 
gestos: ao oferecerem 

alimentos aos filhos, eles 
próprios abrem a boca para 
que o bebê também o faça 

- e em geral funciona 

Esses estudos sugerem que, ao observar
mos movimentos alheios, tornam-se ativas as 
regiões cerebrais que coordenam a atividade 
motora correspondente em nós mesmos. Com 
procedimentos por imagem, como a tomografia 
funcional por ressonância magnética, pesquisa
dores já conseguiram provar que determinadas 
áreas neurais apresentam atividade elevada 
durante a execução e a observação de gestos. 

Isso foi corroborado por estudos como o 
dos neurocientistas Nobuyuki Nishitani e Riitta 
Hari, da Universidade de Helsinque, Finlândia, 
em 2000. A simples observação de um mo
vimento ativava nos participantes do estudo 
regiões do córtex motor primário, centro do 

Botox, empatia e nacionalidade 
Estudos indicam que imitar a mímica facial do interlocutor ajuda a 

aumentar a capacidade de empatia. Porém, essa habilidade pode ser 

prejudicada se a pessoa estiver sob efeito da neurotoxina botulínica 

(botox), que paralisa músculos do rosto, fazendo com que ela leve 

mais tempo para compreender a expressão dos sentimentos alheios. 

Outras pesquisas confirmam o efeito da mímica em favorecer a em

patia, mas mostram que deciframos melhor o outro quando não o 

imitamos. Mostram que, se participantes da pesquisa são instados a 

evitar o mimetismo conscientemente, tendem a julgar o interlocutor 

com mais precisão. Nas diversas replicações da experiência os volun

tários conseguiram reconhecer melhor se o outro estava mentindo ou 

dizendo a verdade quando não o imitavam nem recebiam nenhuma 

instrução. Pesquisadores cogitam que a mímica facial nos "aproxima 

demais", dificultando o julgamento isento. 

Um estudo comparativo, publicado recentemente pelo Journal 

ofPersonality and Social Psychology, revela que japoneses imitam 

com mais frequência o gestual de seus interlocutores do que os 

americanos. Se um interlocutor, por exemplo, põe a mão no rosto, 

os asiáticos tendem mais a repetir o movimento do que os partici

pantes dos Estados Unidos. Psicólogos sociais supõem que esse 

costume esteja ligado a sistemas de valores: segundo eles, pessoas 

de culturas que valorizam principalmente o desempenho e a inde

pendência tendem menos ao mimetismo do que aquelas que se 

definem mais pela coesão social. 



R E L A C I O N A M E N T O 

controle e execução de 

movimentos, além de 

uma parte do centro 

da fala, na área de Bro

ca. Nishitani e Riitta 

supõem que ali esteja 

a "central" de coorde

nação do sistema dos 

neurônios-espelho, 

responsáveis pela si

mulação do compor

tamento de terceiros. 

A grande importância 

da região da fala pode 

ser atribuída ao fato 

de a comunicação ter 

se embasado, ao lon

go da evolução, em 

movimentos: nossos 

antepassados prova

velmente trocaram mensagens durante muito 

tempo usando as mãos e os pés. 

Dados indicaram que não apenas a obser

vação de movimentos, mas também palavras 

relacionadas a eles podem desencadear impul

sos motores. Novos estudos de Friedemann 

Pulvermüller, da Universidade de Cambridge, 

NA PRE-HISTORIA: se 
um homem via outros 
correrem, era aconselhável 
fazer o mesmo sem pensar 
muito, pois provavelmente 
havia perigo 

na Grã-Bretanha, por exemplo, enfatizam o 

quanto a fala e a mímica estão imbricadas. O 

neurocientista demonstrou que a simples lei

tura de uma palavra como "correr" ou "pegar" 

já basta para ativar as áreas cerebrais respon

sáveis por essas atividades. Sob a óptica da 

psicologia evolucionista isso faz sentido: se um 

Reflexos dos neurônios-espelho 
Descobertos no córtex pré-motor do macaco rhesus - "área F5", responsável pelo planejamento de movimentos -, os neurônios-espelho são 

células ativadas ao se realizar uma ação (como pegar um objeto, por exemplo) e ao observar outros realizá-la. Essas células neurais permitiriam 

ao ser humano simular ações e compreender intenções das outras pessoas. O F5 do rhesus corresponde no homem à área de Broca, região do 

córtex envolvida na produção e compreensão da fala. Porém, ainda não foi comprovado se essa área abriga de fato neurônios-espelho, pois é 

difícil estudar o comportamento de células isoladas em humanos. Experimentos feitos com tecnologia de imageamento indicam fenômenos de 

espelhamento em várias regiões cerebrais, como a área de Broca, o córtex motor primário, o lobo parietal inferior e o lobo temporal superior. 

MACACO 

Área motora 
suplementar (AMS) 

Córtex motor primário 

Córtex 
somatossensório 

HOMEM 

Área motora 
suplementar (AMS) 

Córtex motor primário 

Córtex 
somatossensório 

Córtex pré-motor Córtex pré-motor 

Lobo frontal 

Área F5 

Lobo parietal 

Lobo occipital 

Área de Broca 
(produção da fala) 

Lobo temporal 
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homem pré-histórico via outros correrem, era 
aconselhável imitá-los sem pensar muito, pois 
provavelmente havia perigo em algum lugar. 
Por outro lado, não havia praticamente nenhum 
prejuízo à própria sobrevivência se, por fim, a 
situação se revelasse inofensiva. Dessa forma 
a imitação automática pode ter se estabelecida 
entre nossos antepassados. 

Apesar de hoje muito raramente termos 
de fugir de animais perigosos em desabala
da carreira, a imitação social ainda cumpre 
uma função importante: recém-nascidos já 
se comunicam dessa forma com seus seme
lhantes e aprendem assim a se comportar de 
maneira adequada, inserindo-se no grupo. 
Esse comportamento, porém, também se 
aplica a adultos que, por exemplo, após uma 
mudança, precisam se integrar a uma nova 
comunidade. Como diz o provérbio, "estando 
em Roma, aja como romano". De fato, a imi
tação pode ser importante para a integração e 
sobrevivência. Não por acaso tantos estudos 
indicam que quem vive isoladamente adoece 
mais e morre em média mais cedo que pes
soas com muitos contatos. 

SEM PERCEBER 
A psicóloga Jéssica I. Lakin, da Universidade 
Drew, em Madison, no estado de Nova Jersey, 
acredita que imitamos nossos semelhantes 
principalmente quando buscamos conexão 
social. Em um estudo publicado em 2008, ela 
pediu a estudantes universitários que dispu
tassem uma partida de "cyberball" - um jogo 
de computador que tem como base o futebol 
americano. Os voluntários imaginavam que 
estariam jogando com outros participantes da 
pesquisa. Na verdade, porém, os coordena
dores do experimento controlavam os acon
tecimentos na tela de forma que alguns prati
camente nunca recebessem a bola, enquanto 
outros a recebiam com grande frequência. A 
hipótese de Lakin: o mimetismo surgiria de 
forma mais intensa entre os jovens que haviam 
se sentido excluídos. 

Quando todos tiveram de aguardar em 
uma sala após o jogo, uma "espiã" dos coor
denadores do experimento juntou-se a eles. 
A moça tinha a tarefa de girar o pé de uma 
maneira específica. Ela mal começou a fazê-lo, 
e os jogadores que haviam se sentido margina-

Há casos em que é doença 
O comportamento de identificação imposto pelo ambiente de forma patológica 

foi descrito pela primeira vez em 1986 pelo neurologista francês François Lher-

mitte. A pessoa afetada pelo transtorno adapta sua personalidade e assume 

características daquela com quem conversa. O estímulo pode ser concreto (es

tar em uma sala com móveis e utensílios de um consultório odontológico, por 

exemplo, faz com que a pessoa "assuma" a personalidade de um dentista) ou 

pode partir de sinais apresentados pelo interlocutor (alguém fala que é ator e o 

paciente diz: "Eu também sou"). A causa neurológica do distúrbio é uma lesão 

muito grave nos lóbulos frontais, na área que governa o comportamento social 

do indivíduo e mantém a relação entre personalidade e ambiente de forma coe

rente. Na prática, trata-se de um sistema cerebral responsável pela manutenção 

da identidade. Evidências científicas indicam que esse comportamento pode ser 

atribuído a problemas em circuitos que governam a capacidade de empatia e 

a possibilidade de "sintonizar-se" com emoções do outro. Nesse processo en

contramos os neurônios-espelho: na falta de freios inibidores provenientes dos 

lóbulos frontais, porém, o mecanismo especular provoca a perda da identidade 

pessoal em favor de uma contínua adequação à personalidade alheia. 

Quem consegue 
entrarem 
"sintonia" com 
o outro costuma 
despertar a boa 
vontade dele, 
o que aumenta 

as chances de 

obter sucesso em 

uma negociação 

lizados no jogo passaram a imitá-la, e deforma 
muito mais explícita que os participantes que 
tinham tido melhores oportunidades. Em 
um segundo experimento, Lakin demonstrou 
que os socialmente excluídos tendiam a imi
tar seus pares, ainda mais quando lhes era 
informado que todos haviam participado do 
mesmo jogo (e uma daquelas pessoas poderia 
ter sido sua adversária). 

Embora as conclusões de Jéssica I. Lakin 
façam muito sentido, é importante lembrar que 
não imitamos os outros apenas quando nos 
sentimos deixados de lado. A necessidade de 
mimetismo também cresce em situações nas 
quais a proximidade é importante por outros 
motivos. Por exemplo, quando falamos sobre 
temas muito pessoais. 

Mas será que esse comportamento cumpre 
seu objetivo? Será que as pessoas se reconhe
cem como mais simpáticas quando se imitam 
mutuamente? Os primeiros indícios a esse res
peito foram fornecidos em 1979 por um estudo 
de Marianne La-France no Boston College, no 
estado americano de Massachusetts. Ela perce
beu que alunos e professores consideravam seu 
relacionamento mais harmônico quanto mais in
tensamente os estudantes imitavam as mímicas 
e o gestual do docente. No entanto, a causa e o 
efeito nesse caso não estão claros: talvez o mime
tismo também ocorresse porque os envolvidos 
consideravam positivamente seu relacionamento 
e, por isso, "seguiam o mestre". 
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R E L A C I O N A M E N T O 

Para descobrir se o mimetismo realmente 
estimula a simpatia recíproca, Tanya Chartrand, 
da Universidade Duke em Durham, na Carolina 
do Norte, e John Bargh, da Universidade Yale, 
realizaram no final dos anos 1990 vários experi
mentos cujos objetivos reais eles não revelaram 
aos participantes. Resultado: quando um dos 
coordenadores do estudo copiava seus sujeitos 
propositalmente, a interação entre eles ocorria 
de forma mais fluente do que quando ele não os 
imitava. Além disso, o pesquisadortambém pa
recia mais simpático aos participantes. Aparen
temente, o comportamento mimético estimula 
a boa convivência e os vínculos sociais. 

Chartrand e seus colegas perguntaram aos 
voluntários, após o experimento, se algo havia 
chamado sua atenção, mas quase ninguém 
percebeu que fora imitado. Inversamente, os 
participantes também negaram ter repetido os 
gestos de alguém, pelo menos de forma cons
ciente. Aparentemente, as pessoas servem-se 
do mimetismo quando buscam criar conexões, 
de maneira automática, sem se dar conta 
desse procedimento. 

Nosso grupo de pesquisadores examinou se 
o comportamento consumidor pode ser influen
ciado pela imitação. Já se sabe há muito tempo 
que tendemos a seguir os hábitos alimentares 
de nossos pares, em relação à escolha e quanti
dades. Em um estudo clássico, o voluntário fica 
sentado com outra pessoa - que está a par da 
pesquisa e será chamada aqui de "B"-em uma 
sala realizando alguma atividade ou assistindo 
a um vídeo. Sobre a mesa há biscoitos de água 
e sal. Antes do experimento, B é orientado pelo 
coordenador do estudo, em alguns casos, a 
servir-se fartamente dos biscoitos e, em outros, 
a nem sequer tocá-los. Os participantes quase 
sempre comem evidentemente mais quando 
B pega grandes porções. O efeito é tão intenso 
que chega a ser constatado na mesma propor
ção com participantes famintos e satisfeitos! 

FAÇA IGUALA MIM! 
Em vários experimentos na Universidade de 

Basileia, Suíça, e na Universidade Zeppelin, 

em Friedrichshafen, Alemanha, estudamos 

junto com nosso colega Simon Ineichen se 

uma forma muito mais sutil de mimetismo 

também influencia o comportamento. Será 

que a observação de uma ação pode aumentar 

A imitação 
mútua durante 
anos pode 
esclarecer por 
que alguns 
casais se tornam 
mais parecidos 
com o tempo: 

a explicação 

estaria na 

sincronicidade 

dos gestos 

Os mesmos músculos 
Vídeo de um esportista que puxa um haltere em 

sua direção (imagem abaixo) leva os observadores a 

beber maior quantidade de um refresco que lhes foi 

entregue previamente. Se o atleta empurra o equipa

mento para longe do corpo, o consumo é mais baixo. 

Isso se deve, aparentemente, ao fato de o observador, 

ao puxar o copo para si, ativar os mesmos músculos 

usados quando se pratica halterofilismo - o que, 

em um nível inconsciente, cria empatia e motiva a 

repetição de gestos. 
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o consumo de uma bebida se os movimentos 
em questão forem semelhantes apenas em 
termos motores? 

Com a desculpa de que queríamos testar 
uma nova bebida indicada para esportistas, 
recrutamos voluntários para o que dissemos 
ser uma pesquisa de mercado. Enquanto eles 
bebiam o novo produto, assistiram a um filme 
que mostrava um esportista em uma acade
mia. Apresentamos a metade dos participantes 
um trecho em que o atleta puxava o haltere 
várias vezes em sua direção, enquanto os ou
tros participantes viram outra cena, na qual o 
esportista empurrava o haltere para longe de si 
(veja imagem na pág. ao lado). Como o ato de 
puxar o aparelho ativa músculos semelhantes 
aos acionados no ato de levantar um copo 
ao beber, nós esperávamos que o consumo 
aumentasse nessas condições - e, de fato, os 
resultados confirmaram essa expectativa. No 
entanto, isso ocorreu apenas entre aqueles que 
relataram ter se identificado com o esportista. 
Os efeitos da imitação, portanto, não são ilimi
tados, mas comportam sutilezas que podem 
estar ligadas aos valores, desejos e subjetivi
dade de cada um. Além disso, os resultados 
confirmam mais uma vez que a percepção e 
a ação estão estreitamente conectadas. Para 
pesquisadores como o psicólogo holandês A. 
Dijksterhuis, da Universidade Nijmegen, uma 
percepção sempre inicia também um compor
tamento correspondente. 

O prazer em consumir, por exemplo, pode 
ser estimulado não apenas pela imitação in
terna de movimentos. O economista Robin J. 
Tanner, hoje na Wisconsin School of Business, 
em Madison, demonstrou que a simpatia 
também desempenha papel importante. Sua 
hipótese: gostamos de quem nos imita - e 
tendemos a comprar algo dessa pessoa. A 
compra seria, nesse caso, uma forma de com
portamento social. 

Realmente, os voluntários da pesquisa de 
Tanner consideravam um novo salgadinho 
melhor quando um estudante (que desempe
nhava o papel de representante de marketing) 
apresentava o produto refletindo a postura 
corporal e os movimentos de seus interlocu
tores. Mas as avaliações só foram realmente 
melhores quando o rapaz contava aos sujeitos 
que sua avaliação seria importante para ele, 

MIMETISMO NA 
NATUREZA: por 
assemelhar-se à outra 
espécie de sabor amargo, 
a borboleta monarca falsa 
afasta predadores e garante 
sua sobrevivência 

que as opiniões do grupo influiriam em sua 
carreira - caso contrário, o mimetismo não 
surtia nenhum efeito. 

Talvez você acredite que em geral não se 
deixa influenciar por essas manobras. Então 
observe uma pesquisa de campo que o grupo de 
pesquisadores coordenado pelo psicólogo so
cial Rickvan Baaren, da Universidade Nijmegen, 
na Alemanha, publicou em 2003.0 cientista pe
diu a um grupo de garçonetes que imitasse seus 
clientes aos servi-los, por exemplo, ao repetir 
o seu pedido (cliente: "Uma Coca", garçonete: 
"Uma Coca"). Outro grupo de garçonetes devia 
evitar a imitação. Ao fim dia, o primeiro grupo 
havia recebido aproximadamente 1 euro a mais 
de gorjeta por mesa que o segundo. 

Se os garçons resolverem se aproveitar 
desse efeito, certamente os frequentadores de 
cafés não terão grandes prejuízos por isso - e 
talvez saiam com a impressão de terem sido 
muito bem atendidos. O mimetismo, porém, 
também pode nos influenciar negativamente 
de outras formas. Assim como chegamos em 
casa alegres após uma noite em companhia 
de pessoas divertidas, o mau humor do chefe 
e dos colegas também nos afeta. O risco é 
nos tornarmos cada vez mais parecidos com 
algum "emburrado de plantão" com o passar 
dos anos. Em nome do próprio bem-estar, vale 
ficar atento. 

Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 23, n. 222, p. 20-27, jul. 2011.




