
 

 

COMO CONTAGIAMOS AS PESSOAS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já reparou que, na maioria das vezes, quando você boceja, outra pessoa boceja também? A 
neurocientista Suzana Herculano em seu livro “Por que o bocejo é contagioso?” explica de forma 
detalhada porque isso acontece. 

Para ela, todas as ações que vemos alguém fazer à nossa frente são imitadas automaticamente por 
nós – ao menos em pensamento: o saque de tênis, os passos de dança, o giro da chave na 
fechadura e assim por diante. Se não somos macacos de imitação em permanência é porque um 
sistema poderoso de inibição de ações inapropriadas, que envolve o córtex pré-frontal, nos impede 
de levar a cabo todas as ações que os neurônios-espelho preparam automaticamente por imitação.  

Entretanto, algumas ações como o bocejo, escapam ao controle pré-frontal e não tem quem o iniba. 
O resultado, como diz Suzana Herculano, todos já sabem: “o bocejo pega”. 

Pegando um gancho nas palavras desta importante neurocientista, vamos refletir como nossas 
atitudes podem influenciar, positiva ou negativamente, as pessoas à nossa volta.  

O bocejo é tão contagioso que faz com que, involuntariamente, uma pessoa “imite” a outra que está 
bocejando, certo?  

Agora pense em atitudes que gerem no outro a vontade de imitar ou retribuir. Por exemplo: 

Se você respeita o porteiro da sua casa, dando um ‘bom dia’ sempre que o encontra pela manhã, 
provavelmente recebe dele o mesmo.  

Se você fala com educação e é amável com os seus colegas, eles provavelmente agem da mesma 
forma quando estão na sua presença. 

Se você tem o hábito de ajudar as pessoas que precisam da sua colaboração, possivelmente em 
algum momento, também receberá apoio. 

No caso dos pais, ser o exemplo é uma excelente forma de educar. Se você mostra ao seu filho a 
importância de ser uma pessoa boa, íntegra e educada através de atitudes concretas, consegue 
passar para ele a importância de desenvolver essas posturas.  

Há pouco tempo presenciei uma cena muito interessante:  

Uma amiga levou o filho ao seu local de trabalho para que o mesmo conhecesse suas atividades. Em 
vários momentos do dia ela dizia a ele: “agora mamãe precisa se concentrar, pois tem que entregar 
um trabalho excelente” ou “devemos fazer silêncio quando as pessoas estão ocupadas”.   

Conversando com ela, entendi que esse processo fazia parte da educação da criança. Com posturas 
concretas, ela mostrava ao filho a importância de dedicar-se com comprometimento em tudo o que 
fazia, de fazer silêncio quando as pessoas estavam trabalhando e assim por diante.  

Ela “contagiava” o seu filho com posturas que considerava ser importantes para a formação dele. 
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Vamos então refletir sobre os nossos comportamentos diários. Como contagiamos as pessoas à 
nossa volta?  Como inspiramos nossos filhos, amigos, parceiros a serem pessoas melhores? 

É importante frisar que muitas vezes não seremos retribuídos à altura, mas não devemos nos 
preocupar com isso. Precisamos fazer a nossa parte, sendo amigo, parceiro, mostrando sempre 
exemplos de boas atitudes.  

Pense em algo que as pessoas mais gostam em você.  

Seu sorriso? Sua simpatia? Seu esforço? Seu comprometimento? Sua lealdade? Sua amizade? Sua 
força? Sua determinação? Seu jeito simples? Sua boa vontade? 

Pensou? 

Agora contagie outras pessoas com “este algo” que você tem de melhor! Inspire-as! Provavelmente 
receberá muitos bons frutos.  

Até a próxima! 

No livro Por que o bocejo é contagioso ?, a neurocientista 
Suzana Herculano faz inúmeras perguntas que nós nos 
fazemos todos os dias, mas nunca conseguimos obter as 
respostas.   

- Por que sentimos medo de filmes de terror? Por que suamos 
frio? Por que comer chocolate é tão bom? Por que fui contar 
aquele segredo? Por que o bocejo é contagioso? 

O que não desconfiamos é que as respostas para estas 
questões estão na neurociência. 

Suzana Herculano aborda inúmeras questões sobre os mais 
variados assuntos que farão com que o leitor reflita sobre os 
seus comportamentos e posturas!  


