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Por Selma Corrêa, jornalista 

orno um surto de gripe, a felicidade - e também 
comportamentos que fazem mal à saúde, como 
irritação e constantes lamentações - é transmis-
sível e "contamina" pessoas a até "três graus de 

separação". Para entender melhor: o fato de o amigo de um 
amigo seu ser uma pessoa alegre, bem-humorada e satisfeita 
com a própria vida aumenta em cerca de 6% as chances de 
que você seja uma pessoa feliz. Isso significa não apenas que 
é fundamental escolher com cuidado os grupos com os quais 
convivemos, mas também que, de alguma forma, temos 
responsabilidade sobre o bem-estar das pessoas com quem 
moramos, trabalhamos, estudamos... E também sobre a satis-
fação daquelas que se relacionam com quem nos relacionamos. 
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Scale, ou Escala de Depressão do Centro de Es-
tudos Epidemiológicos). O teste considera com 
que frequência, na última semana, a pessoa teve 
problemas no sono, sentiu-se triste, sem esperan-
ças e outros aspectos relacionados à depressão. 

Em um dos experimentos, desenvolvido ao 
longo de 20 anos, os autores de O poder das 
conexões (Elsevier, 2009) fizeram a conexão de 
mais de 53 mil ligações sociais entre cerca de 5 
mil pessoas — um número surpreendente para 
uma pesquisa clínica. Os voluntários mantinham 
os pesquisadores regularmente informados sobre 
seu estado emocional e de saúde - além disso, 
passavam periodicamente por exames médicos 
e respondiam a questionários psicológicos para 
avaliação de seu nível de satisfação. As pessoas 
que faziam parte de sua rede de contatos sociais 
também eram acompanhadas, o que permitiu 
que FowlereChristakis "conectassem os pontos" 
(veja quadro ao lado). 

Os dois reuniram informações a respeito de 
hábitos ligados ao cuidado de si - como taba-
gismo, sedentarismo e obesidade -, buscando 
entender como comportamentos são permeados 
pelas redes de relacionamento num famoso expe-
rimento longitudinal que ficou internacionalmen-
te conhecido como Estudo de Framingham (FHS, 
do inglês Framingham Heart Study). Em 2000, 
essa pequena cidade em Massachusetts tinha 
aproximadamente 70 mil habitantes, vários deles 
brasileiros, acompanhados pelos cientistas por 
três gerações. O desafio era destacar os principais 
fatores de risco para doenças cardiovasculares. 
Graças a essa pesquisa, nos últimos anos foram 
acrescentados muitos conhecimentos ao que se 
sabia sobre diabetes, hipertensão, alterações no 
colesterol, sedentarismo e tabagismo. Fowler e 
Christakis se deram conta de que ter um parente 
de primeiro grau com alguma dessas doenças é 
um fator de risco importante para o desenvolvi-
mento do mesmo quadro não necessariamente 
em razão da genética, mas em grande parte por 
causa de hábitos em comum. 

DE PERTO É MAIS FÁCIL 
A distância física entre as pessoas também é um 
fator importante a ser considerado, segundo os 
cientistas. Tanto a felicidade quanto a dependên-
cia de cigarro e a obesidade se espalham mais 
quando a proximidade é maior, de acordo com 
os pesquisadores. Ter um vizinho de porta feliz 

Pode parecer incrível, mas mesmo de longe 
é possível influenciar (e ser influenciado pelas) 
formas de ver o mundo e se relacionar com o 
próprio corpo. Essa interferência torna mais ou 
menos frequente, por exemplo, a manutenção de 
hábitos que nos fazem engordar ou emagrecer, 
fumar e beber. Até as horas de sono de uma 
pessoa podem estar sujeitas ao comportamento 
alheio. Estudar esse funcionamento e o alcance 
dessas influências contribui para combater com-
portamentos que prejudicam a saúde ou para 
melhorar nosso nível de bem-estar. 

"Mesmo as pessoas que não conhecemos 
têm influência sobre nosso humor", afirma o 
cientista político james Fowler, pesquisador da 
Faculdade de Medicina da Universidade da Cali-
fórnia em San Diego, um dos coordenadores do 
estudo. Ele não tem dúvida de que, assim como a 
saúde, a felicidade pode ser entendida como um 
fenômeno coletivo. Fowlere seu colega Nicholas 
Christakis, da Harvard Medical School de Boston, 
realizaram alguns estudos desenvolvidos durante 
décadas. Para medir a felicidade, a dupla recorre 
a uma escala validada de quatro itens, a CES-D 
(Center for Epidemiological Studies Depression 
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Christakis. Fowler afirma que para além de três li-
gações ocorre uma espécie de dissonância social, 
como se interferências influíssem na transmissão 
do comportamento, quase como uma onda. 

No caso da felicidade, sentimentos sombrios 
podem conter a disseminação. Fowler e Christakis 
descobriram que cada contato feliz aumenta em 
9%, em média, as probabilidades de felicidade de 
uma pessoa, enquanto um contato infeliz diminui 
essas chances em 7% - restam, portanto, ape-
nas 2%. Fowler, porém, acredita que a felicidade 
tem mais possibilidades de se espalhar por ser 
uma emoção que favorece a coesão social. Faz 
sentido: enquanto a tristeza está associada ao 
isolamento e ao encerramento em si mesmo, a 
alegria parece "combinar" com a extroversão e 
a necessidade de extravasar o sentimento. Na 
opinião do pesquisador, ao longo da evolução a 

- com quem nos relacionamos frequentemente 
- aumenta as chances de satisfação geral com 
a vida em 34%. Um irmão, amigo ou parceiro 
afetivo bem-humorado vivendo até 1,6 km de nós 
incrementa em até 25% nossa probabilidade de 
nos sentirmos satisfeitos. Se a distância diminuir, 
melhor: ter uma pessoa querida de bem com a 
vida num perímetro de até 800 metros favorece 
em 42% o índice pessoal de satisfação. 

O efeito cai à medida que a rede social se 
'prolonga: a felicidade dos amigos aumenta suas 
chances imediatas de felicidade em aproximada-
mente 15%, e a dos amigos dos amigos, em 10%. 
Tal como acontece com a obesidade e o tabagis-
mo, os cientistas não detectaram nenhum efeito 
para além dessa proximidade. "Embora possa ha-
ver até seis graus de separação entre duas pesso-
as, detectamos apenas três de influência", salienta A ut

iliz
aç

ão
 de

ste
 ar

tig
o é

 ex
clu

siv
a p

ar
a f

ins
 ed

uc
ac

ion
ais

. 



felicidade visível e contagiante pode ter ajudado 
nossos antepassados a manter a coesão social. 
Afinal, costuma ser muito mais agradável estar 
perto de gente satisfeita e bem-humorada que 
de pessoas infelizes. 

MAIS SAUDÁVEIS JUNTOS 
É compreensível que as pessoas, em geral, 
busquem se inserir em grupos com objetivos 
parecidos com os seus, até para se apoiar nos 
companheiros para atingir os próprios objetivos. 
É o caso, por exemplo, daqueles que frequentam 
reuniões de anônimos ou não, empenhados em 
parar de beber ou em perder peso, por exemplo. 
Da mesma forma, já há algum tempo sabemos 
que gente de bem com a vida, alegre e otimista 
tende a escolher, ainda que de forma não plane-
jada, o convívio com pares que apresentam ca-
racterísticas semelhantes. Tendo isso em mente, 
cientistas procuram descobrir formas eficazes de 
extrair informações de redes sociais para melho-
rar a saúde pública e o nível geral de bem-estar. 

Uma maneira de conseguir isso é identificar 
, o que em saúde pública são denominados "co-

nectores sociais" - pessoas que passam muito 
tempo com os amigos, mais que a média da 
população, e estão, portanto, mais expostas aos 
germes da contaminação, o que as torna poten-
cialmente propensas a estar entre as primeiras 
a contrair doenças disseminadas pelo contágio, 
como no caso da gripe. Se as autoridades de 
saúde encontrassem e acompanhassem esses 
agentes sociais, também desenvolveriam siste-
mas de detecção precoce de epidemias e desco-
bririam quem vacinar primeiro, para retardar a 
propagação da doença. E foi isso que fizeram. 

A estratégia de monitoramento foi usada por 
Fowler e Christakis para controlar a proliferação 
da gripe H1N1 na Universidade Harvard. Os dois 
acompanharam virtualmente 744 estudantes se-
lecionados de forma aleatória ou indicados como 
amigos dos alunos recrutados aleatoriamente. 
Eles usaram os registros médicos eletrônicos 
dos universitários para "segui-los" e identificar 
quais foram para o serviço de saúde universitário 
queixando-se de sintomas da gripe. 

O método é embasado no "paradoxo da 
amizade", a crença intuitiva de que seus ami-
gos têm mais amigos do que você. Em outras 
palavras: você tem mais chance de ser amigo 
de pessoas populares que de solitários. Enun-
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ciada pela primeira vez em 1991, essa premissa 
pressupõe que os amigos de qualquer pessoa 
são mais sociáveis do que o próprio indivíduo. 
Para confirmar isso, basta tomar um grupo 
aleatório e pedir que cada um de seus membros 
indique seus amigos. Na média, estes últimos 
apontarão maior número de pessoas. Assim, 
os pesquisadores concluíram que da mesma 
forma que os mais populares estão mais bem 
informados sobre boatos, fofocas, tendências e 
novas ideias, quem está no centro da rede social 
também fica especialmente exposto a doenças, 
em comparação com aqueles que permanecem 
à margem e, portanto, se relacionam com me-
nor número de pessoas. 

No estudo de Harvard, publicado no perió-
dico científico PLoS One, a gripe se desenvolveu 
aproximadamente duas semanas mais cedo no 
grupo de amigos que entre aqueles que foram se-
lecionados aleatoriamente. Os responsáveis pelo 
estudo acreditam que os sistemas de "monitora-
mento amigo" podem ser usados para identificar 
a progressão da gripe de forma mais eficiente do 
que os métodos empregados atualmente por 
centros de controle e prevenção de doenças, já 
que apontam sinais de uma epidemia antes que 
picos na população em geral. Foi a partir daí 
que Christakis e Fowler passaram a argumentar 
com mais subsídios que esse método pode ser 
aplicado a qualquer forma de "contaminação 
social"- incluindo, claro, felicidade. 

A MATEMÁTICA EXPLICA 
Se um amigo que mora nas redondezas se sente 
solitário, a quantidade de dias em que nós mes-
mos enfrentamos esse estado de ânimo tende 
a aumentar. "A solidão é transmitida mesmo 
entre conhecidos sem ligação: se o vizinho se 
sente desanimado durante dez dias no ano, 
acrescentam-se dois dias de propensão ao de-
sânimo 'do outro lado do muro'. Somente entre 
pessoas que moram a mais de um quilômetro e 
meio de distância esse efeito se perde", afirma 
Fowler. O que parece uma espécie de "magia" 
é explicado cientificamente: os pesquisadores 
estão convencidos de que, em redes sociais, 
sentimentos e preferências se espalham segundo 
uma regularidade matemática. O que uma pes-
soa sente não está associado apenas a parentes 
diretos ou vizinhos, mas também àqueles com 
os quais ela não mantém contato constante. É aí 
que entra o conceito de "rede": as interligações 
que nos unem muitas vezes são insuspeitas e 
nos afetam por canais perceptivos que escapam 
à consciência. Um exemplo simples? Ver cada vez 
mais pessoas usando matizes de roxo na rua, 
por exemplo, pode levar alguém a escolher uma 
peça de roupa dessa cor numa loja, sem notar 
que está sofrendo essa influência. 

Se por um lado tendemos a nos apropriar de 
opiniões e comportamentos alheios com muito 
mais facilidade do que, em geral, nos damos 
conta, por outro, em determinadas ocasiões A ut

iliz
aç

ão
 de

ste
 ar

tig
o é

 ex
clu

siv
a p

ar
a f

ins
 ed

uc
ac

ion
ais

. 



A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 



realmente buscamos palpites. Uma pesquisa 
divulgada recentemente pela Nielsen, empresa 
especializada em pesquisa de mercado, mostrou 
que os brasileiros levam muito a sério o que 
pensam parentes, amigos e conhecidos na hora 
de fazer uma compra pela internet. Segundo o 
estudo, realizado em 53 países, no Brasil, 30% 
dos internautas recorrem a sua rede virtual de 
relacionamentos na hora de escolher principal-
mente eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos 
e entretenimentos (filmes, peças de teatro, 
shows etc.). 

REFORÇO SOCIAL 
Em tempos de relacionamentos virtuais cada vez 
mais integrados ao cotidiano, cientistas também 
se voltam para essa modalidade de relação (veja 
quadro na pág. 27). O professor assistente de 
sociologia econômica Damon Centola, da Sloan 
School of Management do MIT, conduziu um 
experimento com mais de 1.500 pessoas, no qual 
foi criado um fórum de saúde na web, com aces-
so a informações sobre saúde. O pesquisador 
direcionou aleatoriamente os voluntários para 
um dos dois projetos de rede social. Um deles foi 
estruturado como se fosse um bairro residencial, 
no qual havia laços entre vizinhos e todos eram 
chamados "amigos da saúde". O outro grupo foi 
criado nos moldes de uma rede informal, onde as 
pessoas não partilham vínculos sociais. 

No primeiro caso, embora as pessoas 
não conseguissem fazer contato diretamente, 
recebiam e-mails periódicos do sistema com 
informações sobre as atividades desenvolvidas 
pelos integrantes do grupo, ligadas à saúde e ao 
bem-estar físico e mental. Já a outra equipe não 
contava com esse recurso, ainda que também 
pudesse participar livremente do fórum. Ao lon-
go do tempo, os participantes da "estrutura de 

vizinhança" se mostraram muito mais dispostos 
a aderir aos debates e a oferecer contribuições, 
de acordo com o artigo publicado por Centola 
na revista Science. Importante: quanto mais os 
participantes do experimento recebiam informa-
ções sobre as atividades de seus colegas, mais 
se mostravam interessados no fórum. 

No mundo real, isso pode significar que o 
reforço social melhora - ou piora - hábitos de saú-
de, independentemente de quem os incentiva. Em 
outras palavras, uma rede comunitária de amigos 
e vizinhos pode ser mais eficiente que peças 
publicitárias com celebridades que incentivem, 
por exemplo, a proteção contra doenças sexual-
mente transmissíveis entre os adolescentes. O 
incentivo de uma "rede de apoio", virtual ou não, 
também pode nos levar a melhores opções de 
saúde-como ir à academia mais vezes, consumir 
mais vegetais ou mesmo valorizar as pequenas 
conquistas e alegrias do cotidiano. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 19, n. 239, p. 24-31, dez. 2012.




