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Domingo com
teatro para
a garotada e
festas > 3

“Só não
namorei mais
porque casei
c e d o” > 8

Livros e conselhos de artistas
Leitora dedicada desde os sete anos, a vendedora

Lara Cesconeto, 20, é fã de escritores famosos como
Nicholas Sparks e George R.R. Martin. Mas ela tam-
bém gosta de seguir dicas e conselhos de artistas co-
mo Anitta, Tatá Werneck, Júlio Cocielo e outros.

“Gosto da Anitta. Acho que ela tem muito a ensinar.
A Tatá é um exemplo de mulher, fala palavrão, faz pia-
da e mostra que isso não influencia na imagem de mu-
lher da sociedade. Unindo a leitura com a internet dá
para chegar a lugares maravi-
lhosos ”, explica.

Lições dos gurus dos jovens
Com leveza, famosos
e escritores viram
inspiração com
dicas de persistência,
amor -próprio,
autocuidado e liderança

Cristina Oliveira

Eles são famosos, inspiradores
e cheios de ideias para com-
partilhar! Artistas e escrito-

res voltados para o público juvenil
têm se destacado por serem gran-
des gurus para seus seguidores.

E geralmente essas personalida-
des que estão entrando na mente
de adolescentes e jovens têm me-
nos de 40 anos, como Tatá Werne-
ck, 38, Whindersson Nunes, 27,
Marina Ruy Barbosa, 26, e Bruna
Vieira, 27.

Com milhões de seguidores, eles
oferecem dicas como beleza, rela-
cionamento e empreendedorismo.
E até celebridades polêmicas, co-
mo Anitta e Neymar, têm algo po-
sitivo a ensinar como liderança,
persistência, erros e acertos, e que
a fama não é tudo.

Entretanto, a psicóloga Luciane
Vecchio esclarece que, no caso de
adolescentes, os pais devem tomar
cuidado e acompanhar o limite

dessa identificação, que precisa
ser saudável. “Mas, quando há
exemplos positivos, o jovem co-
meça a ver que há pessoas como
ele que tiveram sucesso e que ex-
põem suas fraquezas, até
mesmo usando do bom hu-
mor para tal fim”, afirma.

Segundo a especialista em
Desenvolvimento Humano Es-
ter Gomes, também é preciso ter
cuidado para que essa influência
não vire uma verdade absoluta.

“Devemos filtrar se aquilo real-
mente se adequa à nossa realida-
de, se está dentro do que precisa-
mos naquele momento ou se faz
sentido para nós. E não
apenas seguir”, diz.

Luta pelos sonhos
O estudante de Direito Felipe

Cavalcanti Piumbini, 18, acom-
panha a cantora Luísa Sonza há
muito tempo. Por ela ter saído do
interior atrás de seu sonho de
cantar e ter conquistado uma le-
gião de fãs, ele considera isso al-
go admirável.

“Isso mostra e inspira nós, jo-
vens, a sermos determinados e
lutarmos pelo que acreditamos,
porque a caminhada pode não
ser fácil, mas o resultado vale a
pena”, diz Felipe.

ACERVO PESSOAL

ENSINAMENTOS DE ESCRITORES E FAMOSOS

Estratégia é ser bem-humorado
Es p e l h o
> OS FAMOSOS podem servir como um

espelho para que os seguidores se
identifiquem com suas dores, ale-
grias e demais questões pessoais, e
saibam como lidar com elas.

> “MUI TOS desses jovens não têm
apoio familiar e até mesmo sofrem
bullying. E essa proximidade com as
histórias dos famosos é uma forma
de enxergarem que há saída para os
problemas ”, explica a psicóloga Lu-
ciane Vecchio.

Humor
> OS INFLUENCERS e escritores po-

dem oferecer boas doses diárias de
humor e leveza. Além de postagens
engraçadas, segundo Luciane, mui-
tos famosos lidam com suas ques-
tões pessoais e divulgam para o pú-
blico. E isso possibilita que o jovem
extravase a pressão que sente. Pode
servir como uma válvula de escape
para as dúvidas dessa fase da vida.

Experiência de vida
> A ESCRITORA BRIANNA Wiest con-

quistou uma legião de fãs nas redes
sociais ao compartilhar ensinamen-
tos que auxiliam a explorar novas

perspectivas na vida pessoal. Lan-
çado nos EUA em 2016, quando a au-
tora tinha 24 anos, “101 Reflexões
Que Vão Mudar Sua Forma de Pen-
sar ” virou um fenômeno no auge da
pandemia, em 2021, ao se conectar
com a juventude tiktoker.

> O LIVRO APRESENTA reflexões ba-
seadas na experiência de vida de
Brianna, que são muito comuns às
pessoas que estão chegando aos 30
anos. Expectativas que devem ser
abandonadas aos 20 anos, peque-
nas coisas que afetam a forma como

você lida com seu corpo, ou um tema
como “Leia isto se você não sabe o
que está fazendo da sua vida”.

Pe r s i s t ê n c i a
> WHINDERSSON NUNES, aos 27 anos,

conta com uma carreira milionária e
mais de 43,6 milhões de seguidores
em seu canal no YouTube. Filho de
uma família humilde no interior do
Piauí, ele é sinônimo de perseveran-
ça e dá muitos conselhos em entre-
vistas e vídeos.

> UM DELES é não desistir de seus so-
nhos, pois ele também já recebeu
muitos comentários negativos antes
de chegar ao estrelato. “A dica é per-
sistir e persistir. Um dia dá certo”,
disse o artista em entrevista.

R eflexões
> BRUNA VIEIRA, jovem escritora e in-

fluencer de 27 anos, ficou famosa ao
dividir com seu público suas desilu-
sões amorosas, viagens, dicas de
beleza e fotos criativas. Seus livros
falam sobre escolhas, autoestima,
reflexão feminina e autovalorização.

Fonte: Especialistas consultadas, autores e li-
vros citados.

A m o r - p ró p r i o
A publicitária Stefanie Perei-

ra, 23, leva para a vida ensina-
mentos aprendidos com jovens
escritoras, como Bruna Vieira e
Isabela Freitas. Ela conta que
gosta de acompanhá-las por
mostrarem a própria realidade
na internet e passarem mensa-
gens inspiradoras em seus li-
vros.

“Com a Bruna, eu aprendi a
sonhar alto e a pôr em prática to-
dos esses sonhos. A Isabela me
ensinou muito sobre amor-pró-
prio e autocuidado”, salienta.
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