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magine que um amigo o convidou para visitá-lo em 

sua nova casa. Enquanto ele coloca um disco de jazz, 

você observa o ambiente: uma estante contém bons 

livros e há a reprodução de um quadro de Mondrian 

na parede. Seu anfitrião divide a casa com uma colega 

e, a caminho da cozinha, você passa em frente ao quarto 

dela: uma moldura exibe um pôster da obra Nenúfares, de 

Monet; há uma prateleira com CDs de artistas da moda, 

DVDs da série de TV americana Friends e revistas de fofocas 

espalhadas pelo chão. 

O que esses detalhes revelam sobre a personalidade dos 

dois moradores da casa? Se depender das constatações 

de pesquisas sobre a relação entre preferências estéticas e 

traços psicológicos, os dois teriam, provavelmente, muito 

pouco em comum. Os livros e as reproduções de obras 

dele indicam uma pessoa aberta a novas experiências e 

emocionalmente estável. As predileções culturais dela, no 

entanto, correspondem às de alguém com humor instável 

e que evita novidades. 



Em que se baseiam essas suposições? Pesquisadores 

de vários países têm estudado a relação entre preferências 

estéticas e traços de personalidade. A maior pesquisa sobre 

o tema foi feita em 2009, coordenada pelo psicólogo Tomas 

Chamorro-Premuzik, da Universidade de Londres. Foram 

reunidos, por meio de um teste on-line, dados de aproxima

damente 90 mil pessoas, com idade entre 13 e 90 anos. Os 

participantes foram orientados a avaliar 24 pinturas, distri

buídas em quatro estilos - cubista, renascentista, impres

sionista e de temas japoneses -, e, em seguida, responder 

a um questionário que avaliava os cinco grandes fatores da 

personalidade: abertura a novas experiências, extroversão, 

instabilidade emocional (ou neuroticismo), amabilidade e 

conscienciosidade (veja quadro napág. 44). Constatou-se que 

pessoas que demonstraram maior interesse pelas imagens 

impressionistas obtiveram, no questionário, uma alta pon

tuação nos quesitos "amabilidade" e "conscienciosidade" 

e uma pontuação abaixo da média em "abertura a novas 

experiências"-fator que, no entanto, se revelou relacionado 

ao gosto pelos demais estilos, principalmente o cubista. 

As bases para essa pesquisa provêm de outro trabalho 

de Chamorro-Premuzic, realizado alguns anos antes, em 

conjunto com o psicólogo Adrian Furnham, da University 

College London, na Inglaterra. Eles descobriram que era 

possível prever cerca de 20% das diferenças entre o gosto 

artístico de duas pessoas com base nos cinco fatores da 

personalidade - precisão cinco vezes maior do que se fosse 

baseada em resultados de testes de inteligência! Em outras 

palavras: aquilo de que gostamos "naturalmente" é uma 

questão de tipologia, não de capacidade cognitiva. 



Chamorro-Pre-

muzic presta con

sultoria para várias 

emissoras de tele

visão na Inglaterra 

e acompanha, entre 

outros programas, o 

reality show Big Bro-
ther. No momento, 

ele estuda o que as 

preferências cine

matográf icas po

dem revelar sobre a 

personalidade. Em 

paralelo, o psicó

logo Sam Cosling, 

da Universidade do 

Texas, investiga a 

relação entre gosto 

artístico e aspectos 

ps ico lógicos des

de os anos 1990. 

S e g u n d o ele, a 

personalidade deixa 

marcas no ambien

te, e nós as usamos para criar a imagem de uma 

pessoa em nossa mente. 

Em 2005, Gosling estudou como é possível 

tirar conclusões - corretas e equivocadas - sobre 

uma pessoa com base em seu material de leitura. 

Ele convidou voluntários para observar quartos 

de desconhecidos e, em seguida, opinar sobre 

a personalidade do proprietário. A maioria dos 

participantes deduziu que pessoas que acumu

lavam uma grande quantidade de jornais, livros 

e CDs eram mais abertas a novas experiências. 

Gosling, porém, já havia constatado que o indí

cio de personalidade não está na quantidade de 

material de leitura, mas no tipo das publicações. 

Observou-se que histórias em quadrinhos e livros 

sobre música e filosofia surpreendentemente 

revelavam muito pouco sobre a personalidade 

de seus proprietários. No entanto, volumes de 

arte, psicologia, poesia e revistas noticiosas 

costumavam ser lidos por pessoas abertas a 

novas experiências, enquanto publicações com 

conteúdo humorístico ou político estavam entre 

as preferências de indivíduos conservadores. 

Um trabalho semelhante foi desenvolvido pe

los psicólogos Nicola Schuttee John Malouff, da 

Universidade de New England, na Austrália, em 

2004. Mais de 200 estudantes foram convidados a 

preencher um questionário que avaliava os cinco 

fatores de personalidade e a responder perguntas 

sobre suas preferências literárias. Os resultados 

indicaram que pessoas que fizeram mais pontos 

no quesito "abertura a novas experiências" pre

feriam, em geral, clássicos da literatura e acom

panhavam a seção cultural de revistas e jornais. 

O mesmo foi concluído a respeito de leitores de 

publicações científicas - predileção relacionada 

também à alta pontuação no quesito "conscien-

ciosidade". Em contrapartida, adeptos de revistas 

de fofocas e romances "água com açúcar" pon

tuaram menos no fator "abertura", porém ficaram 

acima da média em "extroversão". 

Resultado semelhante ao de um estudo feito 

na Holanda, em 2005. Os pesquisadores Ger

bert Kraaykamp, da Universidade de Nijmegen, 

e Koen van Eijck, hoje da Universidade Erasmus, 

entrevistaram mais de 3.500 homens e mulhe

res, entre 18 e 70 anos, representantes de vários 

grupos sociais. Observou-se que pessoas que se 

descreveram como "abertas a novidades" fre

quentavam mais eventos culturais e revelavam 

maior interesse por atividades como ir ao teatro 

e ouvir música clássica. Também escutavam can

ções de ídolos pop e assistiam a filmes "comer

ciais", com a intenção de se divertir. A maioria 

dessas pessoas, no entanto, afirmou evitar duas 

ocupações em especial: assistir a filmes ou ler 

livros excessivamente românticos. Essas ativi

dades, porém, eram preferência de voluntários 

que se declararam emocionalmente instáveis. 

Segundo os pesquisadores, esse tipo de lazer 

gera algum tipo de satisfação ou consolo. 

Mas todos os estudos parecem convergir em 

um ponto: considerando os grandes fatores da 

personalidade, pessoas com altas pontuações 

em "instabilidade emocional" e "amabilidade" 

costumam optar por atividades de lazer despre

tensiosas, que não demandam grande elaboração 

intelectual, distinguindo-se daquelas que pon

tuam acima da média em "abertura para novas 

experiências" - elas cultivam, em geral, vários 

interesses. Tendem a preferir livros e filmes mais 

complexos e demonstram ser mais críticas. 

As preferências estéticas também têm sido 

relacionadas ao que alguns estudiosos chamam 

de "busca por sensações" (sensation seeking). 

Esse traço psicológico foi descrito pela primei

ra vez nos anos 1970 pelo psicólogo Marvin 



Zuckerman, da Universidade de Delaware, 

Estados Unidos. Sensation seekers são pessoas 

que não suportam a monotonia e o tédio. Elas 

anseiam por estímulos e os buscam por meio de 

experiências intensas ou mesmo arriscadas. 

A busca por sensações é considerada um as

pecto do fator "abertura para experiências". Em 

2001, o pesquisador Adrian Furnham observou 

que pessoas com esse comportamento tendiam 

a gostar de arte abstrata, pop art e surrealismo, 

na mesma medida em que rejeitavam pinturas 

representativas. De acordo com Furnham, moti

vos visuais tradicionais e amenos despertariam 

estímulos demasiado sutis para um sensation 
seeker, enquanto a ambiguidade e a confusão 

gerada pelas imagens abstratas os satisfariam. 

Esse tipo de arte costuma gerar excitação mes

mo em uma segunda observação, o que atrai 

pessoas que se entediam facilmente. 

A "caça de e m o ç õ e s " está relacionada 

também às preferências musicais. Zuckerman 

descobriu que pessoas ávidas por sensações 

preferem, em geral, ouvir rock e composições 

clássicas. Os estilos que elas mais rejeitam são 

trilhas sonoras de filmes e cânticos religiosos, 

por serem considerados monótonos. Logo, 

aquele que consegue relaxar melhor com as ba

tidas de Marilyn Manson ou com free jazz revela 

ter, além do gosto peculiar, uma considerável 

sede de estímulos. 

Dessa forma, um CD com as mús icas 

preferidas de uma pessoa desconhecida pode 

funcionar como um cartão de visitas. Em 2006, 

Goslinge o psicólogo Peter Rentfrow, da Univer

sidade de Cambridge, na Inglaterra, constataram 

que essa primeira impressão intuitiva frequen

temente está correta. Os participantes de sua 

pesquisa ouviram as dez músicas preferidas de 

pessoas que não conheciam e tiraram, a partir 

daí, conclusões sobre elas. Os julgamentos 

relativos à forma de encarar experiências e no

vidades foram os mais acertados. A extroversão 

foi corretamente identificada também pelos 

ouvintes que participaram do teste. 

Os dois psicólogos reduziram os estilos 

musicais a quatro grupos principais, com base 

nas preferências de mais de 3 mil estudantes 

da Universidade do Texas (veja quadro na pág. 
45): o estilo "intenso e rebelde", cujos ouvintes 

se descreveram como pessoas com abertura a 

novas experiências; acima da média; o tipo de 

música "reflexivo e complexo", que atrai adeptos 

abertos e politicamente liberais; o estilo "rítmi

co e dinâmico", com ouvintes extrovertidos; o 

"convencional e alegre", também preferido por 

pessoas extrovertidas, afáveis, conscientes de suas 

responsabilidades e conservadoras. 

Uma equipe coordenada pelo pesquisador 

Marc Delsing, da Universidade de Utrecht, 

Holanda, constatou algo similar em 2008. Os 

pesquisadores da área social recorreram aos 

dados de uma amostra representativa com mais 

de 7 mil adolescentes holandeses entre 12 e 16 

anos, que participaram de uma enquete sobre o 

consumo de drogas empreendida pelo governo. 

O questionário, porém, não incluiu gêneros 

musicais menos comuns na Holanda (como 

folk, country, blues e soundtracks), mas continha 

ritmos como hardeore, punk e gothic. 

Ele descobriu quatro grupos praticamente 

idênticos de preferências. Apenas um estilo teve 

de ser deslocado para outro grupo: o gospel, que 

na amostra americana, junto com as músicas 



obteve associações com traços de personalidade 

diferentes das encontradas pelos pesquisadores 

nos Estados Unidos e na Holanda. Assim, a aber

tura para novas experiências estava muito mais 

fortemente associada à predileção pela música 

intensa e rebelde, enquanto a preferência pelo 

estilo reflexivo e complexo indicava caráter um 

pouco menos afável. 

O modelo de Rentfrow e Gosling tem recebi

do várias críticas. "Com o resumo grosseiro em 

quatro categorias, perdem-se várias informações 

sobre a personalidade que podem ser aferidas 

pela preferência por determinados estilos musi

cais", conclui um estudo de Richard Zweigenhaft, 

do Guilford College, nos Estados Unidos. Além 

disso, é possível constatar mais sobre a persona

lidade com base mais em alguns estilos musicais 

que em outros, segundo o psicólogo, em razão 

de certos gêneros serem facilmente mascarados 

pelas categorias generalizadas. 

ÓPERA E DESLEIXO 
Apesar de Zweigenhaft ter entrevistado apenas 83 

estudantes universitários, ele descobriu inúmeras 

relações estatisticamente relevantes entre os gê

neros e várias refinadas facetas da personalidade. 

Os ouvintes defunk se consideram, por exemplo, 

corajosos e pouco organizados, além de menos 

disciplinados e responsáveis em relação a suas 

obrigações que a média dos americanos. Fãs de 

heavy metal e de ópera aparentemente compar

tilham uma característica semelhante: tendem 

à desorganização. Amantes do rap e do hip-hop 

confessam falta de disciplina, descrevem-se 

como impulsivos e ávidos por experiências. No 

entanto, segundo suas próprias declarações, eles 

são também sociáveis, abertos a questionamen

tos e a novas vivências. 

Assim como Delsing, Zweigenhaft demons

trou que não devemos jogar todos os aprecia-

pop, caracterizava a categoria "convencional 

e alegre", enquanto na amostra de Delsing foi 

parar junto com o jazz e a música clássica. Além 

disso, os ouvintes holandeses de jazz e clássico 

se descreveram mais frequentemente como 

emocionalmente instáveis, enquanto os apre

ciadores desses gêneros nos Estados Unidos 

tendiam à direção oposta. Delsing supõe: "Para 

universitários é normal ouvir a música da 'elite', 

enquanto para os adolescentes isso é mais um 

indício de instabilidade emocional". 

Como os alunos holandeses voltaram a ser 

entrevistados durante três anos consecutivos, 

o pesquisador pôde acompanhar o desenvolvi

mento de suas preferências e constatou que na 

juventude poucos mudaram seu gosto, e com o 

aumento da idade ele foi se tornando cada vez 

mais sólido. Delsing avaliou ainda se, a partir 

dos traços de personalidade, era possível prever 

quem mudaria suas preferências musicais no 

futuro. Realmente, havia diversas características 

que permitiam o prognóstico: jovens extrover

tidos, por exemplo, se distanciavam cada vez 

mais, com o passar dos anos, do rock e do punk, 

voltando-se para o pop e o urban. 

Os quatro tipos de música não podem ser 

generalizados. Isso ficou demonstrado, entre 

outros, por um estudo realizado na Turquia em 

2008. O psicólogo Hasan Tekman, da Universi

dade de Uludag, descobriu em seus dados um 

quinto estilo musical, que definiu como "música 

folclórica turca", cujos fãs se destacavam princi

palmente pela alta amabilidade, conscienciosi-

dade acima da média e uma leve tendência ao 

neuroticismo. Com os outros estilos musicais ele 



dores de música religiosa em uma única panela: 

uma queda por músicas gospel foi associada, em 

seu levantamento, a uma grande abertura para 

novas experiências. A preferência por cânticos 

religiosos mostra tendência à rigidez em relação 

às próprias crenças e opiniões. Dessa forma, 

fãs de gospel se adequam mais ao grupo de 

ouvintes de jazz, música folclórica e world music, 
enquanto os amantes das canções religiosas 

têm mais elementos em comum com adeptos 

de country e pop. 

Mas, afinal, em que se baseiam essas asso

ciações? O gosto musical é considerado pela 

maioria dos pesquisadores um aspecto do estilo 

de vida - um hábito de consumo compartilhado 

por pessoas com ideologias semelhantes. Uma 

enquete realizada com mais de 2.500 britânicos 

entre 18 e 60 anos chegou a uma conclusão se

melhante. Os pesquisadores Adrian C. North, da 

Universidade de Leicestere David J. Hargreaves, 

da Universidade de Roehampton, identificaram 

o típico estilo de vida de diversos grupos sociais. 

Segundo o estudo, fãs de musicais são os que 

se comportam de forma mais exemplar: evitam 

álcool e drogas, respeitam leis e costumam se 

engajar em causas pelo bem-estar coletivo ou 

de minorias. A queda pela música clássica, jazz, 

blues e ópera indica, em geral, diploma universi

tário e é característica das classes rnédia ou alta. 

Ouvintes de hip-hop ou de dancefloor são os mais 

transgressores: muitos usam drogas e mais da 

metade já cometeu algum crime. 

No entanto, a música e as drogas aparente

mente só estão associadas a um estilo de vida 

quando pessoas da mesma idade o fazem de 

forma maciça. Isso foi observado em 2010 em 

um estudo coordenado por Juul Mulder, da 

Universidade de Utrecht. Foram analisadas as 

preferências de 7 mil adolescentes, e o resultado 

foi conforme esperado: adeptos do punk/hardco-

re, techno e reggae consumiam mais drogas, em 

comparação com fãs de música mainstream, pop 

e clássica. O ponto de conexão era o contato com 

usuários de drogas da mesma faixa etária com 

gosto musical semelhante. Em outras palavras: 

quem ouve punk só consome mais álcool que 

um amante de Brahms ou Beethoven se também 

tiver amigos fãs de punk que bebem muito. 

Realmente, uma série de descobertas sugere 

que os processos biológicos interferem no de

senvolvimento do gosto. Segundo elas, o prazer 





musical se reflete, por um lado, na atividade do 

centro de prazer no cérebro e, por outro, em rea

ções vegetativas como o batimento cardíaco e a 

respiração. Uma equipe coordenada porValorie 

Safimpoor, da Universidade McGill, no Canadá, 

investigou em 2009 como os sentimentos de 

êxtase musical se manifestam no corpo. Os 

neuropsicólogos colocaram os participantes 

para ouvir dois tipos de música: suas preferidas 

e outras neutras para eles. Conforme esperado, 

o sentimento de exaltação que surgiu em deter

minados momentos ao ouvir as composições 

de que mais gostavam estava intimamente 

associado à excitação autônoma. Sempre que 

surgiam os momentos de prazer, aumentavam a 

capacidade de condutividade da pele, a frequên

cia respiratória e cardíaca, enquanto a pressão 

sanguínea e temperatura corporal baixavam. 

O que ocorre no cérebro, paralelamente a isso, 

foi descrito em 2005 pelos neurocientistas Daniel 

J. Levitin, da Universidade McGill, eVinod Menon, 

da Universidade Stanford, nos Estados Unidos. 

Segundo eles, ao apreciarmos uma música, a 

atividade de uma rede neuronal também ativa 

com outras emoções positivas se altera: a área 

tegmentar ventral intermedeia a interação entre 

o núcleo accumbens, o hipotálamo e a ínsula, que 

regulam as reações vegetativas descritas. 

"Padrões de atividade cerebral são reflexo 

da exaltação musical, independentemente do 

tipo de música", confirma o médico Eckart 

Altenmüller, diretor do Instituto de Fisiologia 

Musical da Universidade de Hannover, na Ale

manha. Ele demonstrou em 2002 que a apre

ciação musical está associada a uma atividade 

claramente mais intensa no córtex cerebral 

esquerdo, enquanto sentimentos negativos 

têm uma base no hemisfério direito. Mas por 

que determinada peça musical nos entusiasma 

e outra não? Aparentemente, a sonoridade 

harmônica da melodia desempenha impor

tante papel, como demonstrou em 1999 uma 

equipe coordenada pela neuropsicóloga Anne 

J. Blood, da Universidade McGill. Quanto mais 

dissonâncias os pesquisadores adicionavam a 

uma peça musical composta por eles, menos 

ela agradava aos voluntários do estudo e mais 

forte era sua circulação sanguínea em certas 

regiões do hemisfério direito. Se nossa música 

preferida provoca um arrepio na espinha, isso se 

reflete, por outro lado, nas estruturas límbicas 

ventrais que se tornam ativas também durante 

o consumo de chocolate, segundo a conclusão 

de outro estudo de Anne. 

Por isso, a maioria experimenta o estado de 

êxtase musical principalmente quando soam as 

melodias harmônicas das chamadas popsongs. 
Um sensation seeker precisa de uma excitação 

mais intensa de seus nervos para atingir seu 

melhor nível de estimulação, e pessoas com 

maior abertura para novas experiências, por sua 

vez, precisam de estímulos mais complexos. 

Essa teoria é reforçada por estudos que in

vestigaram mais a fundo o sentido e o objetivo 

do ato de ouvir música. Sendo assim, pessoas 

mais abertas com frequência usam suas músicas 

preferidas para estimulação intelectual, enquanto 

para contemporâneos extrovertidos ela serve mais 

como distração e, para neuróticos, para a regula

ção emocional, segundo afirmam Chamorro-Pre-

muzic e seus colegas em um estudo de 2009. 

Até agora, porém, não há nenhuma pesquisa 

concluída sobre como reagimos biologicamente 

à arte e à música, considerando-se a personalida

de. Além disso, há constantes mudanças ditadas 

pela moda: aquilo que um dia foi adotado como 

símbolo da rebeldia pode ser, hoje, algo comum. 

Portanto, se algum dia você resolver inspecionar 

a estante de CDs de seu anfitrião, lembre-se 

de considerar a que geração ele pertence. Os 

Rolling Stones e a pop art certamente foram uma 

fonte de impressões para os sensation seeker dos 

anos 1960, mas hoje já não estão associados à 

rebeldia e às fortes emoções. Talvez por isso não 

exista ainda nenhum manual que desvende as 

preferências estéticas: ele teria de ser constan

temente reescrito. 
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