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Por serem uma
publicação
destinada às
mulheres e que
apresenta histórias
de encontros
amorosos em seus
enredos, esses
livros (romances
sentimentais) são
classificados
comumente como
leituras leves ou
‘água com açúcar’,
logo, menos
legítimas.”

Patrícia Aparecida do
Amparo, pedagoga

Admiração às 
escondidas 

Com medo da opinião
alheia, fãs de livros e
músicas tidos como de
qualidade inferior omitem
suas preferências. De acordo
com pesquisa americana, os
estereótipos têm papel
importante nas percepções
sobre características e
valores pessoais

DA REDAÇÃO

Na Grécia Antiga, estigma
era um termo bastante
utilizado para se referir a
sinais corporais que in-

dicavam a condição moral de
uma pessoa. Escravos, crimino-
sos e outros cidadãos com pro-
blemas na Justiça tinham o corpo
marcado para que, assim, as pes-
soas pudessem reconhecer e evi-
tá-los. Hoje, a expressão tem nova
leitura. No lugar de marcas cor-
porais,  julgamento social, que re-
cai, por exemplo, sobre gostos
musicais e literários. Às vezes,
com efeitos que levam as admira-
ções polêmicas ao retraimento. 

Para a universitária Júlia Mes-
quita, 20 anos, as brincadeiras
que as pessoas faziam, inclusive
da família, sobre suas preferên-
cias musicais a fizeram esconder,
por um tempo, a paixão pela ban-
da Fresno. “Fui fã da Dulce María
(que interpretava a personagem
Roberta Pardo, uma das protago-
nistas da novela mexicana Rebel-
de). Foram quase nove anos
acompanhando a trajetória dela,
mas eu não ligava muito para o
que os outros diziam e acabei me
afastando por decepção. Um pou-
co depois, eu conheci a banda
Fresno e me apaixonei. Para evi-
tar as piadinhas, não falava que
gostava deles”, conta a estudante.

Depois de quase um ano sem
ninguém saber de nada, ela co-
meçou a revelar que era fã decla-
rada do grupo musical. “Antes, eu
ficava na minha, mas comecei a
conhecer algumas pessoas que
gostavam da banda e fui me iden-
tificando. Minha mãe me liberava
para ir aos shows e eu fui entran-
do mais no mundo da Fresno. Eu
pensei comigo: ‘Ah, agora vou fa-
lar mesmo! Eu gosto e pronto!’”,
conta Júlia.

Hoje, muitas pessoas questio-
nam a razão de ela gostar da ban-
da e ficam surpresas com algu-
mas coisas que ela fez, como uma
tatuagem em homenagem aos
cantores. “Eu passei por muita
coisa. Várias pessoas rotulavam a
banda sendo ‘coisa de emo’, ‘de
gay’. Muitos ainda são assim. A
maioria das pessoas tem uma vi-
são precipitada sobre a música
deles”, afirma Júlia. 

Depois de assumir suas prefe-
rências, a jovem fundou o fã-clu-
be oficial da banda em Brasília,
mas ainda lida com a falta de res-
peito. “Eu fiz um desenho em ho-
menagem ao Fresno. Metade da
tatuagem é uma árvore e a outra
são galhos secos e embaixo está
escrito: ‘O que o mundo vai dizer
quando o amor vencer’, que é um
trecho de uma das músicas da
banda,” conta. “Muitos amigos
perguntam porque eu fiz isso,
acham que é uma loucura. Mas
muita coisa ali vai além de uma
frase. As pessoas se limitam a falar
que é uma banda de ‘emos’, mas é
muito mais que isso”, argumenta
a estudante.

Percepções sociais

O modo como essas prefe-
rências musicais são percebidas
e estigmatizadas motivou um es-
tudo feito por estudantes do De-
partamento de Psicologia da
Universidade de Oxford. De acor-
do com o artigo, chamado Ste-
reotypes on music preferences
(Estereótipos nas preferências de
músicas, em tradução livre), “as
preferências musicais podem ter
um papel importante nos con-
textos de percepção social, já que
a música é um assunto comum
durante uma conversa entre es-
tranhos e é uma forma de conhe-
cer o outro melhor”. 

Desse modo, o que algumas
pessoas gostam de ouvir pode
dar uma ideia para o desconhe-

cido de como elas são. “As prefe-
rências musicais podem conter
mensagens sobre a personalida-
de da pessoa que escuta deter-
minado gênero. Os estereótipos
dos gêneros de músicas podem
influenciar na impressão que
um observador tem sobre carac-
terísticas e valores. Além disso,
muitos estereótipos sobre fãs de
vários gêneros de música mos-
traram ter um certo nível de ver-
dade”, informa o estudo.

As avaliações, no entanto, cor-
rem o risco de cair em conceitos
infundados. Até porque as prefe-
rências mudam ao longo da vida.
Ivy Oliveira, 21 anos, é conhecida
pelos amigos por gostar de músi-
cas mais alternativas. O que não
impede a jovem de apreciar tam-
bém sons mais populares. “Meus
amigos falavam: ‘Poxa, logo você
que gosta de coisa boa, ouve Nx
Zero, não dá para entender’, mas

eu sempre gostei. Assim como
gosto de Sandy e Junior, mas
aguento piadinhas até hoje”, rela-
ta. “Muitos falam que a Sandy, por
exemplo, é infantil, não escreve
bem, usa muito pleonasmo. Eu
sei de tudo isso, é cultura inútil,
mas eu cresci ouvindo ela e ainda
fui no último show. Chorei que
nem uma doida”, brinca.

Ivy também era fã da série de
livros Twilight, conhecida no
Brasil pelo primeiro livro Cre-
púsculo, “que muitos conside-
ram como uma literatura de ado-
lescente, sem mérito algum”,
conta a jovem. “Antes de entrar
na faculdade, eu lia os livros,
mas comecei a estudar coisas
mais interessantes, com críticas
boas, e aumentei meu nível de
leitura. Meus amigos universitá-
rios me influenciaram a deixar
um pouco de lado. Hoje em dia
eu não gosto mais.”

Apesar de ser estigmatizada, a
música também pode unir pes-
soas. Um estudo recente feito So-
tirios Bakagiannis e Mark Tarrant,
ambos do Departamento de Psi-
cologia da Universidade Keele,
concluiu que as pessoas utilizam
a música como base para formar
grupos. “As preferências musicais
podem criar uma espécie de iden-
tificação entre grupos de adoles-
centes diferentes que comparti-
lham do mesmo gosto musical.
Nesse ponto, a música pode unir
algumas pessoas distintas”, infor-
ma o artigo da pesquisa.

Refúgio na internet

Na literatura, os estereótipos
sobre alguns livros também são
um problema para os fãs. A série
Twilight, que narra a história de
como uma adolescente comum
se apaixona por um vampiro, é

uma história que arrebata o cora-
ção de milhares de meninas. Mas,
pelas redes sociais, as brincadei-
ras e os estereótipos fazem com
que muitos fãs não compartilhem
a preferência pelos livros. 

Raissa Pereira, 27 anos, es-
condeu por muito tempo sua
paixão pelos romances de vam-
piros em geral, como Crepúscu-
lo: “Eu sempre participei de um
grupo de leitura. Lá, meus cole-
gas liam livros clássicos e, em
muitas reuniões, apesar do de-
bate enriquecedor de algumas
obras, eles começavam a brincar
e desconsiderar qualquer outro
tipo de leitura adolescente, que
tem histórias de amor e sempre
um final feliz”, conta. 

Frequentadora desses ambien-
tes e apaixonada por livros clássi-
cos, Raissa até hoje não fala para
muitos que gosta de ler obras cri-
ticadas pelos colegas. No entanto,

Fã da banda Fresno, Júlia, de 20 anos, demorou um ano para assumir a preferência musical por conta das críticas. Depois, a jovem montou um fã-clube oficial do grupo 

em redes sociais e sites, ela en-
controu grupos de pessoas que
compartilham a mesma situação.
“No Facebook, faço parte de gru-
pos de meninos e meninas que
amam esses romances mais bobi-
nhos, mas não falam porque têm
medo do julgamento das pes-
soas”, reclama.

Patrícia Aparecida do Amparo
realizou, na Faculdade de Educa-
ção (FE) da Universidade de São
Paulo (USP), um estudo de mes-
trado que descobriu que as pes-
soas que gostam de ler livros de
“final feliz”, como Raissa, tendem
a formar grupos em espaços vir-
tuais para promover uma espécie
de identificação com outras pes-
soas que preferem romances sen-
timentais. “No espaço virtual, os
grupos formados ao redor dos
blogs e das redes sociais compar-
tilham, como não poderia ser di-
ferente, a escolha dos romances
sentimentais como leitura prefe-
rencial. A partir disso, as mulhe-
res definem os livros clássicos
dentro desse segmento literário,
as coleções mais raras, seus mo-
delos de leitura, entre outros,
dando maior legitimidade aos ro-
mances sentimentais”, avalia.

De acordo com Amparo, ocor-
re que esses objetos literários go-
zam de pouca legitimidade entre
alguns grupos sociais, o que tor-
na desconfortável assumir as
preferências. “Além disso, no ca-
so dos romances sentimentais,
entram outras questões em jogo:
por serem uma publicação desti-
nada às mulheres e que apresen-
ta histórias de encontros amoro-
sos em seus enredos, esses livros
são classificados comumente co-
mo leituras leves ou ‘água com
açúcar’, logo, menos legítimas”,
considera. 

Nesse sentido, um conjunto de
fatores pode definir a razão de as
mulheres não assumirem a leitu-
ra ou lerem os romances senti-
mentais em casa. Tais fatores têm
a ver, de acordo com a especialis-
ta, tanto com o prestígio dos li-
vros, quanto com questões mais
amplas de gênero, sexualidade,
entre outros.

Ivy Oliveira, de 21 anos, com a coleção de CDs da dupla Sandy e Junior: ‘Aguento piadinhas até hoje’
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