
// porWray Herbert Desde a Antiguidade até a 
Primeira Guerra Mundial 
os soldados entravam 
em combate organizados 
em colunas. Ficavam en

fileirados e marchavam nessa formação 
ordenada em direção ao inimigo em
punhando lanças, baionetas ou outras 
armas usadas para combate direto. Os 
adversários faziam o mesmo. O grupo 
que melhor funcionasse como um cor
po único teria mais chances de matar 
maior número de oponentes - e vencer 
a batalha. 

O avanço da tecnologia há muito 

tempo tornou obsoleto esse tipo de mar
cha em formação, já que ela não funciona 
em situações modernas de confronto. 
Contudo, os exércitos de todo o mundo 
ainda treinam essas práticas arcaicas. 
Na verdade, militares continuam a valo
rizar a precisão e a sincronia que nunca 
serão usadas em campos de batalha. Por 
que isso acontece? Por que as escolas 
secundárias têm bandas militares? Por 
que as igrejas têm coros? E talvez o mais 
desconcertante de tudo: por que existe 
a natação sincronizada? O que há no 
movimento e no canto em uníssono que 
parece ter um apelo universal? 
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Nos últimos anos, antropólogos e historiadores têm 
oferecido várias teorias sobre a sincronia e a maior parte 
delas está de alguma forma relacionada à coesão dos gru
pos. Uma dessas teses ressalta que várias comunidades se 
beneficiam da sincronia física real ou da "conexão muscu
lar", que estabelece o vínculo entre os integrantes do grupo. 
Comandantes militares sabem, por exemplo, que marchar 
junto cria tal condicionamento, fazendo com que muitas 
pessoas obedeçam a ordens sem parar para questioná-las 
como provavelmente fariam em outras circunstâncias dife
rentes. Outra ideia é que as atividades sincronizadas levam 
à efervescência coletiva: as emoções positivas fragilizam as 
fronteiras entre o eu e o grupo. 

No entanto, há controvérsias. A conexão muscular pode 
explicar a coesão de um regimento de infantaria, mas os 

militares em marcha não parecem muito animados - ou, 
pelo menos, não da mesma forma que, digamos, os foliões 
do carnaval. E a coordenação motora grossa não explica o 
cântico uníssono de monges budistas do Tibete. Os pes
quisadores da mente estão à procura de uma teoria mais 
abrangente para a atração pela sincronia. Nesse sentido, o 
psicólogo Chip Heath, professor da Universidade Stanford, 
e o aluno de pós-graduação Scott S. Wiltermuth sugerem 
que toda sincronia - os movimentos, os sons ou os dois 
juntos - é um ritual antigo que evoluiu para o benefício 
econômico do grupo. O principal objetivo da dança rit
mada, da marcha e do canto seria resolver o problema do 
"aproveitador", o membro da comunidade que fere o bem 
coletivo, aquele que recebe benefícios mas não contribui 
para o bem comum. 
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IDENTIDADE PARTILHADA 
Levando em conta que a conexão muscular e a 
alegria coletiva são meros subprodutos deste 
ritual econômico mais fundamental, Heath e 
Wiltermuth fizeram então uma série de expe
rimentos. Na versão mais simples, pediram 
a estudantes de Stanford que passeassem 
em grupo pelo campus. Alguns andaram em 
compasso - como se estivessem marchando -
enquanto outros apenas passearam da forma 
como a maioria das pessoas costuma fazer. 
Mais tarde, quando os voluntários acharam que 
o experimento tinha acabado, os psicólogos 
os submeteram a uma avaliação na qual cada 
um escolhia como atuar: de acordo com seus 
próprios interesses ou em cooperação com os 
demais, isto é, antecipando o que os outros iam 
fazer. A atividade é conhecida como teste do elo 
mais fraco (weakest link). 

Os pesquisadores chegaram a um dado 
curioso: os marchadores agiam de forma mais 
cooperativa que os passeadores e se sentiam 
mais "conectados". Surpreendentemente, não 
relataram nenhuma sensação de estar mais fe
lizes que os demais, sugerindo que as emoções 
positivas não eram necessárias para atingir o 
aumento de coesão do grupo. 

Não satisfeitos, os psicólogos quiseram fazer 
um teste mais rigoroso. É sabido que um senti
mento de identidade comum fortalece a coesão 
do grupo, mas os pesquisadores queriam com
provar se a sincronia poderia contribuir para des
pertar essa sensação. Para fazerem a verificação 
aplicaram um teste bastante 
elaborado. Afinal, o que existe 
no movimento coincidente 
e no canto que ressoa como 
uma só voz que parece ter um 
apelo universal? 

Heath e Wiltermuth orien
taram os estudantes a realizar 
tarefas enquanto movimenta
vam copos plásticos, o que 
exigia diferentes graus de 
coordenação, e escutavam o 
hino nacional do Canadá em 
fones de ouvido. Lembre-se 
de que esses participantes 
eram de Stanford (e, portanto, 
típicos cidadãos americanos e 
não canadenses), assim é de 
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presumir que a música daquele país não lhes 
oferecia nenhum eco emocional, tratando-se de 
mero ato sincrônico. 

Todos os jovens tinham cópias das letras. 
Alguns cantaram o hino e passaram os copos 
no ritmo, enquanto outros só cantaram em 
uníssono ou leram as letras em silêncio. Houve 
ainda os que cantaram e se movimentaram em 
descompasso, como um dançarino muito ruim 
que se desloca desconectado da música. 

MAIS DINHEIRO 
Em seguida, os pesquisadores aplicaram o 
mesmo teste do elo mais fraco, só que desta vez 
havia dinheiro de verdade envolvido. Como havia 
ocorrido antes, aqueles que tinham experimen
tado a sincronia foram economicamente mais 
cooperativos, já os que não se adaptavam aos 
movimentos físicos do grupo tendiam a tomar 
decisões mais egoístas, desconsiderando inte
resses coletivos. Mas, fora isso, o movimento 
físico não fez diferença; os que cantaram em 
coro foram altruístas, com ou sem o balanço, 
o que sugere que a conexão muscular é (como 
a alegria) desnecessária para obter o vínculo. O 
movimento do corpo pode ter sido agradável, 
mas o canto em conjunto foi suficiente para 
garantir a coesão. 

A equipe de Stanford repetiu o experimento 
com o hino canadense numa variante do teste 

denominada jogo dos bens públicos. Nessa 
atividade, os participantes usam fichas e optam 
por contribuir para um consórcio ou para a sua 
própria conta de poupança. O interesse próprio 
tem maior retorno no jogo, embora obviamente 
o grupo se beneficie mais se todos agirem de 
maneira altruísta. Os pesquisadores obtiveram 
resultados idênticos aos anteriores, mas a des
coberta realmente curiosa foi que, durante várias 
rodadas do jogo, os que cantavam juntos aumen
taram a sua contribuição para o grupo, mantendo 
menos dinheiro para si. Eles contribuíram muito 
mais para o fundo comum na última rodada que 
na primeira - sugerindo que a sincronia propicia 
efeitos persistentes que tendem a se tornar mais 
claros com o tempo. 

Os membros do grupo do canto em coro dis
seram que se sentiram como se fizessem parte 
de uma equipe. Afirmaram ter vários aspectos em 
comum com os colegas e que sentiam confiança 
nos outros. Um dado interessante: no final do 
experimento, eles conseguiram mais dinheiro 
por compartilhar os ganhos do grupo. Como 
enfatizaram os autores do estudo em artigo pu
blicado no periódico Psychological Science, os ritos 
de sincronia são poderosos, tanto que podem 
ter dotado certos grupos com uma vantagem 
competitiva no decorrer dos séculos - talvez até 
fazendo que algumas culturas prosperassem, 
enquanto outras pereceram. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 19, n. 228, p. 42-45, jan. 2012.




