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De perto,todo mundo 
é normal Viver imune aos estereótipos é uma tarefa praticamente

impossível, afirmam especialistas. No entanto, estar disposto a
conhecer melhor as pessoas pode ser uma maneira eficaz de
combater preconceitos e abandonar visões distorcidas 

DA REDAÇÃO

“N ão julgue um livro
pela capa.” O dita-
do, apesar de po-
pular, dificilmente

é seguido à risca. Afinal, livrar-
se dos estereótipos – atribuição
de papéis, atividades, responsa-
bilidades, poderes e necessida-
des dada a certos gupos de pes-
soas – não é tarefa fácil. A vida,
no entanto, pode reservar às
pessoas encontros capazes de
surpreender e colocar abaixo
velhos preconceitos.

O estudante Bruno Silva, 19
anos, sabe muito bem como é
viver sob o peso das expectati-
vas alheias, e até já se acostu-
mou com a cara de surpresa das
pessoas quando revela ser gay.
O motivo? O jovem não se pare-
ce muito com os gays que a mí-
dia adora retratar: extrovertidos,
fascinados por roupas coloridas
e fãs de cantoras pop. “Antes de
assumir, eu era na minha, sério
e fechado. Ainda sou um pouco
assim. Eu também nunca fui
muito afeminado. Não gosto de
ouvir Madonna e Lady Gaga.
Gosto de rock nacional, eletro-
rock e algumas coisas alternati-
vas. Por isso, quando falei para
amigos e familiares, todos fica-
ram surpresos”, descreve. “No
momento em que contei, o pes-
soal ficou com os olhos arrega-
lados, perguntando se eu estava
brincando. Nem as meninas
acreditaram”, completa Bruno.

A amiga Natália Okamoto, 14
anos, foi uma das pessoas que
ficou “chocada” com a declara-
ção. “Ele não parecia em nada
com os gays que conheço. Pen-
sava que todo homossexual gos-
tava de músicas pops, como La-
dy Gaga, e falava de uma ma-
neira diferente”, conta a garota,
que mantém uma forte amiza-
de com o estudante.

Mesmo que tenha um perfil
bem diferente do de Bruno,
Thaise Lima, 24 anos, poderia
facilmente se identificar com a
história do jovem. Isso porque a
servidora pública muitas vezes
causa espanto em quem tenta
rotulá-la a partir da forma como
ela se veste, com muitas peças e
acessórios destacados como
tendências pelas revistas de mo-
da. “As pessoas associam o cará-
ter efêmero da moda à futilida-
de. Assim, quando alguém olha
para uma pessoa que ama o
mundo fashion, logo pensa que
ela é fútil”, analisa. 

Para Thaise, esse preconceito
é o que leva muita gente a se sur-
preender quando descobre que,
além de ser formada em moda,
ela faz faculdade de letras. “Na
faculdade, acontecia muito de
estar conversando com alguém
sobre literatura ou música e a
pessoa perguntar qual curso eu
fazia e eu responder prontamen-
te moda, já que é minha paixão.
As pessoas ficavam e ainda fi-
cam espantadas. Eu me sinto
obrigada a falar que também fa-
ço letras para as pessoas não fi-
carem tão surpresas”, conta
Thaise, que encontrou uma ma-
neira de unir suas duas paixões.
“Sempre quis juntar literatura
com moda. Fiz meu trabalho fi-
nal do curso de moda inspirado
no livro Grande Sertão: Veredas.
Foi uma coleção de roupas ins-
pirada nas cores e na história es-
crita por Guimarães Rosa.”

Categorias

Histórias como as de Bruno e
Thaise, que evidenciam ideias
generalizadas sobre as pessoas,
atraem cada vez mais o interes-
se de especialistas de áreas co-
mo a psicologia e a sociologia.
Muitos teóricos sugerem que es-
tereótipos e preconceitos são fe-
nômenos intimamente ligados,

Mudança 
pela literatura

Na luta contra o preconceito,
algumas ferramentas, como a li-
teratura, podem ter papel funda-
mental. Pesquisa realizada pelas
universidades Dartmouth Colle-
ge e Ohio State, nos Estados Uni-
dos, revelou que imaginar-se no
lugar de personagens de roman-
ces pode ajudar na desconstru-
ção de estereótipos.

Para chegar a essa conclusão,
os pesquisadores examinaram o
que ocorre com as pessoas que,
enquanto leem uma história fictí-
cia, sentem as emoções dos per-
sonagens como se fossem delas
mesmas – um fenômeno conhe-
cido como experience-taking (ex-
pressão que transmite a ideia de
tomar para si uma experiência). A
principal conclusão foi que esse
processo pode levar a mudanças
reais na vida dos leitores. 

Depois de realizar com volun-
tários uma variedade de testes,
que incluíam exercícios de leitu-
ra, os pesquisadores notaram que
os participantes que se identifica-
ram com um personagem fictício
que precisou superar diferentes
obstáculos para exercer o direito
de votar mostraram-se mais incli-
nados a voltar numa eleição real,
depois de alguns dias. Em outros
casos, pessoas que passaram pelo
processo de mergulhar nas expe-
riências de personagens gays e
negros desenvolveram pensa-
mentos mais favoráveis a respeito
desses grupos sociais. “O Expe-
rience-taking pode ser um jeito
poderoso de mudar nosso com-
portamento de forma significante
e benéfica”, analisa Lisa Libby,
coautora do estudo e professora
assistente de psicologia.Natália se surpreendeu quando descobriu que o amigo Bruno é gay: “Pensava que todo homossexual gostava de músicas pops, como Lady Gaga”

sendo as ideias preconcebidas
uma inevitável consequência do
processo de categorizar algu-
mas pessoas até que isso se tor-
ne um estereótipo.

Para Mahzarin Banaji, pro-
fessora de psicologia da Univer-
sidade de Yale, nos Estados Uni-
dos, todos utilizam categorias
de pessoas, lugares e coisas para
dar algum sentido ao mundo.
“Nossa habilidade de categori-
zar e de julgar é uma parte im-
portante da inteligência huma-
na. Sem isso, não poderíamos
sobreviver”, sustenta. Isso não
significa, porém, que essa ma-
neira de ver o mundo corres-
ponda à realidade ou não traga
sérios prejuízos sociais. São os
estereótipos, por exemplo, que
fazem com que grupos inteiros,

como os negros ou as mulheres,
sejam considerados, em algu-
mas culturas ou determinadas
épocas, menos inteligentes.

O professor John Bargh, da
Universidade de Nova York, diz
que, quando alguém usa estereó-
tipos, leva em consideração fato-
res como gênero, idade e cor da
pele, entre outros. “Nossa mente
responde com mensagens que
podem dizer que as pessoas são
hostis, estúpidas ou fracas. Essas
qualidades, no entanto, não es-
tão no nosso ambiente e não re-
fletem a realidade.”

Daí, a possibilidade de se sur-
preender ao conhecer melhor
alguém. Quando a estudante
Laniér Rosa, 25 anos, entrou na
universidade, há cerca de qua-
tro anos, logo se simpatizou

com Augusto Dauster, 24. De-
pois de alguns meses, quando a
amizade criava raízes, ela, “su-
percatólica na época”, descobriu
que a religião de Guto era a um-
banda. “Eu tinha um preconcei-
to muito grande, mas nunca ti-
nha conhecido ninguém que era
dessa religião. Logo descobri
que a família inteira do Guto
participava e que isso fazia par-
te da história dele”, conta. Para
ela, a amizade só aumentou. Na
verdade, a gente até hoje brinca
com isso. Nossa amizade é re-
sultado do respeito”, diz Laniér.

Prática

Religiões distintas também
não abalaram a amizade das ad-
vogadas Roberta Monteiro de

Paula, 28 anos, e Karina Amata,
26. A primeira é evangélica, a se-
gunda, católica. “Nós nunca nos
distanciamos por causa da reli-
gião. Nossos pais são amigos
desde quando éramos crianças,
e nossa amizade ficou mais forte
no último ano”, diz Roberta. A
prova é que, de tanto conversa-
rem e dividirem suas experiên-
cias, elas passaram a frequentar
a igreja uma da outra.

Segundo Mahzarin Banaji, vi-
sões estereotipadas podem ser
combatidas racionalmente, com
ações, como fazem Bruno e Na-
tália, Laniér e Augusto, Roberta
e Karina. “Cientistas que estu-
dam estereótipos acreditam que
a solução para não julgar as pes-
soas antes de conhecê-las esta-
ria no próprio processo de for-

mação de estereótipo. Por meio
da prática, as pessoas podem
enfraquecer as conexões men-
tais que ligam as minorias aos
estereótipos negativos e fortale-
cer aquelas que as conectam às
crenças conscientes”, afirma a
psicóloga Mahzarin Banaji. 

Ela cita um exemplo: “Vamos
supor que você está em uma fes-
ta e alguém conta uma piada ra-
cista e você ri. Você percebe que
não deveria ter rido. Você se sen-
te culpado e começa a focar no
processo de pensamento. Na
próxima vez que você vivenciar
esse tipo de situação, um sinal
de alerta aparecerá para dizer:
‘Espere, você não se sentiu cul-
pado na última situação?’. Aos
poucos você resistirá a esse tipo
de comentário”.

Estudante da faculdade de letras, Thaise gosta do mundo fashion e de literatura A evangélica Roberta e a católica Karina são amigas inseparáveis desde a infância
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Text Box
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