




POR QUE NOS ENVOLVEMOS, NAMORAMOS, CASAMOS?

Todo aquele amor que vemos nas novelas do Manoel Carlos,
nos livros da Sabrina e nos filmes com a Jennifer Aniston
não teve uma origem lã muito romântica. Há 2 milhões de
anos, nossos antepassados não dominavam o planeta co-

rno a gente. Se viravam como podiam nas savanas africanas, à base
de sementes, frutas, raízes e carniça, Mas aí de repente, o homem
inventou as primeiras ferramentas para consumir carne e também
ficou mais monogâmico, "Desconfiamos que o pacto socioeconômico
entre macho e fêmea produzindo aquilo que entendemos como família
surgiu aí, como estratégia para sobreviver na savana africana", afirma
o biólogo e arqueólogo Walter Neves, coordenador do Laboratório de
Estudos Evolutivos da USP. Nesse ambiente hostil, aprendemos que
a melhor estratégia seria viver em grupo, Era o modo mais seguro
de criar os filhos: enquanto os outros mamíferos têm filhotes que
já nascem andando e caçando, nós chegamos ao mundo totalmente
indefesos. Dessa convivência é que nasceram sentimentos como em-
patia, afeto, afinidade e, por fim, o mais forte de todos; o amor,



POR QUE ACHAMOS
QUE AS PESSOAS
SIMÉTRICAS SÃO
MAIS BONITAS?

Sabe o Reynaldo Gianecchini. a Pao-
la Oliveira? Você não os acha bonitos
à toa. É tudo uma questão de simetria
e seleção natural. "A simetria é pratica-
mente um sinônimo de beleza", diz Wal-
ter Neves. "Os genes que determinam
o lado direito e o lado esquerdo são
os mesmos, então potencialmente to-
dos nós deveríamos ser perfeitamen-
te simétricos." Mas a expressão dos
genes é influenciada pelas condições
ambientais. Então, o indivíduo que não
se alimentou direito, teve muitas doen-
ças ou foi alvo de parasitas, por exem-
plo, infelizmente não vai exibir uma si-
metria perfeita. É por isso que sua irmã
suspira pelo Brad Pitt, ou qualquer ou-
tro bonitão com traços perfeitos. Toda
aquela simetria indica que o sujeito tem
uma carga genética de boa qualidade
e possivelmente uma boa saúde tam-
bém. Para o francês Michael Raymond,
pesquisador em biologia evolutiva da
Universidade de Montpellier, essa pre-
dileção é um claro indicativo de que a
nossa noção de beleza está ligada dire-
tamente a fatores biológicos. "Pouco a
pouco, há uma seleção para que as pre-
ferências se orientem para as caracte-
rísticas que indicam a qualidade do in-
divíduo. Ou seja, nossa noção estética
não é aleatória. É seleção natural." Na-
da mais normal, portanto, que sejamos
atraídos pelos sinais que reflitam esse
bom desenvolvimento físico e genético.
E demos a isso o nome de "beleza".

Uma pesquisa realizada pela geneticista Maria da Graça Bicalho, do
Laboratório de Imunogenética da Universidade Federal do Paraná, dá
pistas de que a força dos genes pode ser maior do que pensamos na hora
de escolher nossos parceiros. Existe algo chamado Complexo Principal
de Histocompatibilidade (conhecido pela sigla MHC), que é uma região
do nosso genoma na qual ficam vários genes que determinam a resposta
imunológica do nosso organismo. Do ponto de vista biológico, seria
bom que os indivíduos com MHC bem diferentes ficassem juntos, para
melhorar o sistema imunológico. E parece que é bem isso que fazemos.
"Comparamos a compatibilidade entre os MHC de 90 casais reais com
300 casais de um grupo de controle formado aleatoriamente. Consta-
tamos que de fato buscamos essa diferença", diz Maria.
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POR QUE A VOZ
É IMPORTANTE
NA HORA DA
CONQUISTA?

Susan Hughes, pesquisadora da
Universidade de Albany, nos EUA,
coordenou um estudo provando
que nossa voz diz muito mais do
que pensamos. Voluntários foram
gravados na pouco sexy e atraente
atividade de contar de zero a dez, e
depois avaliaram as vozes dos ou-
tros participantes da pesquisa em
uma escala que variou de "muito
desagradável" até "muito atraen-
te". O resultado mostra que homens
com ombros largos e mulheres com
cintura fina — características tidas
como sedutoras em várias culturas
pelo mundo — foram avaliados co-
mo os detentores de vozes mais
sensuais. Além disso, também cons-
tataram que os donos destas vozes
fizeram sexo mais cedo e com mais
gente. "Nossas descobertas sugerem
que a voz foi um fator importante
para a escolha de parceiros durante
a evolução humana, principalmente
à noite, quando a visão é compro-
metida. A voz de um indivíduo ofe-
rece informações importantes sobre
características biológicas de seu
portador, como sua configuração
corporal e comportamento sexual",
afirma Susan.

COM MUITA FREQUÊNCIA

É uma tentativa de imitar os animais
e seus feromônios. É um sinal que diz:
"Estou aqui, me perceba, sou sensual,
atraente". E atraente até genericamente
falando, no sentido de agradar a todos.
"Mesmo a minha chefe precisa pensar
que eu sou uma pessoa bacana. Exercer
atração faz parte do nosso sucesso
como indivíduos", afirma Carmita Abdo,
coordenadora do Núcleo de Medicina
Sexual do Instituto de Psiquiatria do
Hospital das Clínicas da USP. Com ou
sem perfume, os cheiros corporais, assim
como a simetria, indicam a saúde e o
desenvolvimento físico geral das pessoas.
Eles fazem propaganda do nosso sistema
imunológico. Mulheres costumam ficar
atraídas por homens que têm um sistema
imunológico bem diferente do seu. E como
elas percebem isso? Pelo cheiro. "Então,
garotas, quando seu cérebro diz que
um cara é um idiota, mas seu corpo diz
'durma com o idiota', pode ser porque o
sistema imunológico dele completa o seu
de maneira quase perfeita", diz Joe Quirk,
autor do livro Espermatozoides São de
Homens, Óvulos São de Mulheres (Rocco),
em entrevista a GALILEU.

A Avon, uma das maiores empresas de cosméticos do mundo, lucrou US$ 2,6 bilhões ape-
nas nos últimos quatro meses de 2009. Seu carro-chefe são os cremes rejuvenescedores.
Tanto dinheiro gasto para tratar a pele tem razão de ser, Ela é uma espécie de cartão de
visita que os genes apresentam aos interessados. Boa alimentação, exposição a parasitas,
tudo isso transparece na pele. Além disso, o estrógeno, hormônio feminino associado à
fertilidade, também deixa a cútis macia, E, ao contrário da maioria dos mamíferos, que
possuem nervos sexuais apenas nos genitais, nós os temos espalhados pelo corpo todo,
"O interessante de nossa espécie é que quase o corpo inteiro é pelado como um genital.
Quando você vê uma mulher pelada, está basicamente olhando para um clitóris gigante,
assim como homens são um grande e desengonçado pênís", afirma Joe Quirk.



POR QUE OS HOMENS GOSTAM TANTO DA MULHER MELANCIA?

Não são só os homens, não. Macacos também apreciam traseiros avantajados. É um sinal universal
de fertilidade. Centenas de culturas, da antiguidade até hoje, sempre manifestaram preferência
por fêmeas com quadris 30% maiores que a cintura: a clássica mulher-violão. A nossa preferência
nacional (e internacional) se justifica. Quanto mais largo é o quadril, maior é o canal do parto,
o que facilita na hora de ter um filho. Antes de inventarem a cesariana, a taxa de crianças que
morriam por não conseguirem passar por esse canal era elevadíssima. Há outros fatores também
envolvidos. Para Joe Quirk, a gordura é a essência da feminilidade. "Diferentemente do que muitas
mulheres pensam, homens não compram revistas masculinas para ver modelos magrinhas. Os
homens babam pelas mulheres com todas as gordurinhas nos lugares certos: peitos e quadris."



Existe uma razão para que os homens gastem tanta lábia e palavrório para con-.
quistar as garotas. Um xaveco bem colocado ao pé do ouvido libera uma des-
carga de ocitocína, um hormônio relacionado diretamente ao comportamento
em áreas como o amor. É o primeiro passo para que aquela gatinha na qual você
está interessado também se interesse por você, Mas não é qualquer papinho.
Não adianta chegar convidando a mulher para fazer um filme pornô na sua casa,
"É urna abordagem que ganha pelo vínculo, não pelo sexo", diz Carmíta Abdo,
"Tem que mostrar competência, pois vai ser avaliado desde sua abordagem; se
ele sabe chegar, se sabe como conduzir e se portar. Agora, se chega meramente
com necessidades básicas, viscerais, não é bem recebido. Precisa trazer algo
mais elaborado, dar mais voltas," Quem disse que seria fácil?

PORQUE A DANÇA TEM
UMA FUNÇÃO SEXUAL.
"VÁRIOS ANIMAIS SENTEM
A NECESSIDADE DE DANÇAR
QUANDO ESTÃO NO CIO
PORQUE TAL MOVIMENTO
EXIBE SUAS PROPORÇÕES,
SIMETRIA. GRAÇA E
CAPACIDADE FÍSICA".
AFIRMA JOE QUIRK. "SE O
SEU CORPO É ASSIMÉTRICO
OU SE SEU CÉREBRO É MAL
CONSTRUÍDO. VOCÊ NÃO
CONSEGUIRÁ. É IMPOSSÍVEL
FINGIR QUE SE DANÇA BEM."
PARA MICHAEL RAYMOND.
AS PESSOAS DANÇAM PARA
SE MOSTRAR E COMPETIR
SEXUALMENTE. E ESSA
RELAÇÃO ENTRE SELEÇÃO
SEXUAL E DANÇA FICA BEM
CLARA NA CAPOEIRA. "ESSE
TIPO DE LUTA E DANÇA
SERVE PARA MOSTRAR
A COORDENAÇÃO. A
CAPACIDADE FÍSICA E A
LEVEZA DOS DANÇARINOS.
TODO MUNDO PARA E FICA
OLHANDO A PERFORMANCE
DELES..."



POR QUE AS MULHERES
LEVAM TANTO TEMPO NA
FRENTE DO ESPELHO?

Se a genética não ajuda e acabamos ficando
com um rosto meio assimétrico, o negócio é
apelar. Os egípcios inventaram a maquiagem
justamente para esconder e corrigir as
falhas de simetria, ou seja, nos deixar mais
bonitos. As roupas também foram feitas para
esconder, mas o que importa, na realidade, é o
que elas mostram. Mulheres no período fértil
usam roupas que deixam mais pele à mostra.
"Não é algo que ela perceba, algo do tipo 'olhei
na folhinha e vi que era dia de sair gostosa',
mas acontece", diz Fívia Lopes, doutora
em psicobiologia e professora adjunta da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

POR QUE CARAS FEIOS,
MAS ENGRAÇADOS,
COSTUMAM SE DAR BEM?

É BATATA! Procure nas entrevistas que as
modelos e bonitonas do género dão. Se a
pergunta for "Qual seu tipo preferido de
homem?", a resposta tem grandes chances
de ser "aquele que me faz rir". E elas não es-
tarão mentindo. Para as mulheres, homens
engraçados são quase como astros do rock.
A razão é simples. Não é fácil ser engraçado
de verdade. "O humor joga com a ambigui-
dade da linguagem, duplos sentidos, jogos
de palavras. É preciso um cérebro que pen-
sa rápido para surpreender outro cérebro
e fazer rir. É uma habilidade, como tocar
violão", afirma Joe Quirk. E você sabe como
as mulheres gostam de músicos. Então, se
você não sabe dançar nem tocar guitarra,
ser engraçado pode garantir que seus genes
sejam passados adiante.

COMO ABORDAR AS MULHERES?

Se você não tiver simetria perfeita, um queixo qua-
dradão (outro sinal de boa saúde genética que as
mulheres adoram) ou um comportamento perigoso
e excitante, prepare-se para anos de treinamento,
alguns fracassos e várias desilusões amorosas.
Só assim para ganhar a experiência necessária
para ter a autoconfiança que impressiona as mu-
lheres. E não adianta tentar fingir ser "o cara".
Mulheres estão anos-luz à frente dos homens no
que se refere à linguagem corporal. Elas sabem
interpretar pistas que os homens nem percebem.
Então, se tentar passar a autoconfiança que você
não tem, elas vão descobrir. "Isso só vai fazer com

que você se pareça com um adolescente tarado.
Autoconhecimento é uma característica que só
aparece com a experiência de contato social bem-
sucedido", diz Joe Quirk. Não é algo que se adquira
sem levar uns foras antes. Fívia Lopes afirma que
o importante é ter coerência na forma de abordar
a mulher. "O cara que vem com a postura 'vou te
traçar hoje de qualquer jeito' e com um discurso
dizendo que encontrou a mulher da sua vida não
vai conseguir nada, fica claro que sua proposta
e seu querer não combinam. Não é exatamente
confiança, até porque esse cara pode ser tímido.
É coerência na postura." Entendeu, rapaz?



POR QUE AS MULHERES NÃO GOSTAM DE:

Homens carentes: O sujeito carente — de sexo ou de amor
— tem um grande defeito aos olhos das mulheres: como ele
está sozinho, ele tem algum problema ou incapacidade. Por
isso homens comprometidos são tão cobiçados. "A melhor
maneira de escolher um parceiro é pegar aquele que já foi
escolhido, ele provou que é bom", diz Michel Raymond.

O sem noção: Sempre tem aquele sujeito na balada que
puxa pelo braço ou segura no cabelo das mulheres. "Se ele
se aproxima apenas com seus interesses em consideração
irá parecer um babaca egoísta", diz Joe Quirk. "A boa
notícia para os homens é que há tantos babacas nas
baladas que é fácil se diferenciar nessa competição."

Traição: Ninguém gosta, claro, mas neste caso quem gosta
ainda menos é o homem. O homem — pelo menos até
inventarem o Programa do Ratinho e o teste de DNA—não

podia ter 100% de certeza da sua paternidade. A mulher
não tem esse problema. Mas a traição do homem representa
uma ameaça ao investimento do pai nos filhos. E o mais
importante para a mãe é garantir que o homem invista em
carinho e recursos materiais na família.

Homens em grupo agindo como idiotas: A estupidez não
é atrativa, embora alguns comportamentos ousados e
irresponsáveis até ganhem pontos com as fêmeas. Mas,
na tentativa de impressionar as meninas e os amigos,
alguns homens passam do ponto. E isso para a mulher
não é nada interessante. Ela não faz parte do jogo de
sedução, fica para escanteio e a deixa furiosa. Nunca foi
uma tática apreciada pelo lado feminino.

Disponível demais: Se você está disponível, é sinal de
desespero. E caras confiantes não demonstram desespero.



Presentes — flores, chocolates, jóias — são,
antes de tudo, uma prova de investimento,
de que o homem está sentimentalmente
ligado em você. "E as mulheres adoram
as provas de investimento", afirma Michel
Raymond. Mulheres também adoram
chocolate. Um simples Sonho de Valsa
atua como uma arma doce de atordoar
donzelas: liberam neurotransmissores
no cérebro feminino que modificam sua
química e deixam a mulher mais propensa
ao sexo. Claro, algumas donzelas exigem
mais de seus príncipes encantados, como
diamantes, para mostrar que ele tem poder
aquisitivo. "Há diferenças culturais no ritual
dos presentes, mas quase sempre o homem
deve se comprometer economicamente em
algum momento da relação."

ELE QUER VER
TRANSFORMERS,
ELA QUER VER
UMA COMÉDIA
ROMÂNTICA. POR
QUE 05 HOMENS
DEVEM CEDER?

Lembra da ocitocina, o hormônio
do amor, que vai reforçar os la-
ços entre os felizes pombinhos?
Então, ao ver, no escurinho do
cinema, uma cena de romance
daquelas, com o Leonardo Di
Caprio beijando a Kate Winslet,
ou um vampirinho meio pálido
declarando todo seu amor a uma
adolescente com o cabelo enseba-
do, a mulher se identificará e terá
vontade de reproduzir a mesma
intimidade com o seu parceiro.
E dá-lhe ocitocina descarregada
durante aquela cena do beijo na
qual ela aperta seu braço com for-
ça. É também por isso que a San-
dra Bullock e a Jennifer Aniston
ficam mais ricas a cada dia.

Culpe a seleção natural. Ela os fez assim. "Nós temos um ga-
meta (célula sexual, o espermatozoíde) baratíssimo, em quan-
tidades absurdas (são milhões a cada ejaculação) e pela vida
toda. Então, para o homem, o negócio ê conquistar o maior
número possível de fêmeas, preferivelmente as que sinalizam
fertilidade", diz Walter Neves, "Já a mulher nâo pode jogar
uma gravidez fora, se dar ao luxo de testar todo um ciclo re-
produtivo porque ela saiu com um cara que não a ajudará em
nada," Tudo isso quer dizer que, enquanto para o homem não
há grandes consequências no ato sexual, para a mulher ele

pode significar tempo e energia investidos para o resto da vi-
da. As mulheres vão preferir investir em homens que queiram
um relacionamento. Hoje, no entanto, com a independência
conquistada pelas mulheres, que necessitam cada vez menos
da ajuda dos homens, muitas delas podem abrir mão de um
companheiro para dividir a responsabilidade de criar os filhos.
Mesmo assim, as mulheres não saem por aí procurando sexo
como homens. "Não dá para você falar 'aqui é o bioquímico,
aqui é o cultural e aqui é o momento histórico'. Tudo isso age
junto na cabeça delas", afirma Carmita Abdo,



Os tempos mudaram, e as mulheres também. Conforme elas se libertaram do papel exclu-
sivo de dona de casa e ganharam mais status cultural, intelectual e financeiro, os homens
foram obrigados a adotar outra postura, de também levar em conta as necessidades femi-
ninas. Homens e mulheres perceberam que o sexo também poderia ser mais interessante,
O homem, fisiologicamente, foi feito para terminar tudo rapidinho. Enquanto a moça ainda
está na fase do desejo, ele já está na fase da excitação — a uni passo do orgasmo. Por isso
os homens aprenderam a controlar e retardar esse cicio para agradar a suas parceiras, É aí
que entra em jogo a seleção natural. Se ele gozar e ainda assim não desistir de proporcionar
prazer, então, meninas, esse é o cara. Naturalmente as mulheres vão escolhendo aqueles
que lhes dão mais prazer, quanto mais prolongada e profunda for a relação sexual, mais
sinais o homem vai passar de que não quer apenas prazer imediato. Quanto menos a mulher
sentir que o parceiro a encara apenas como um pedaço de carne, mais confortável vai ficar.
E novamente a ocitocina entra em ação, reforçando o amor entre o casal.

UM POUCO DE
SINCERIDADE:
MULHERES SÃO
INTERESSEIRAS?
Um dos grandes mistérios da hu-
manidade (talvez não tão grande
assim) é o que leva uma mulher, no
auge de sua beleza, a casar com um
velhote endinheirado. Bem, as mu-
lheres, justamente pela reprodução
demandar um investimento muito
grande, vão buscar o homem com
mais recursos. A gente já explicou
isso antes: não dá para gastar um
óvulo com um cara que não vai dar
a mínima assistência na hora de
criar o pimpolho. Só que as mulhe-
res também querem garantir que
seus filhos tenham os melhores
genes possíveis. E pode ser que o
velhote endinheirado tenha uma
genética pobre. Neste caso, não
vale a pena investir uma gravidez
para ter um filho que tem grandes
chances de vir a ser problemático.
"No período em que não está fér-
til, a mulher sente-se atraída pela
sinalização de status e recursos,
mas quando está ovulando prefere
sinais de saúde genética", afirma
Walter Neves. Para o lado femini-
no, essa estratégia é perfeita: por
um lado assegura o leitinho das
crianças e, por outro, garante a
saúde genética da prole.

Você DIFERENTE,

ATÉ O HOMEM LEVAR A MULHER
PARA A CAMA. ELE AINDA NÃO
ESTÁ SEGURO DE QUE VAI
REALMENTE CONSEGUIR O
QUE TANTO QUER. QUEM ESTÁ
NO PODER É A MULHER. MAS
DEPOIS QUE TUDO TERMINA,
QUEM FICA INSEGURA É A
MULHER. PORQUE SABE QUE
O HOMEM CONSEGUIU O QUE
DESEJAVA E AGORA PODERÁ
DEIXÁ-LA COM UMA GRAVIDEZ
EM POTENCIAL. ENTÃO. A
CONVERSA QUE A MULHER
INICIA É UMA MANEIRA DE ELA
TER CERTEZA QUE O INTERESSE
DO HOMEM VAI ALÉM DO SEXO.
DE AUMENTAR A INTIMIDADE.
JÁ O HOMEM SAI TÃO EXAURIDO
DO ATO QUE O PRIMEIRO
DESEJO É DORMIR. JAMAIS
TER UMA CONVERSA.



Aqui está a resposta mais
esperada pelos homens,
especialmente aqueles que
ficaram sem a gatinha de que
tanto gostavam, trocados
pelo malandrão da escola, um
moleque magro que fumava
aos 14 anos e usava jaqueta de
couro; e pelas meninas, que
se perguntam por que raios
elas trocaram aquele garoto
simpático e gentil por um
magrelo que tinha uma jaqueta
de couro... Não se martirize. É
perda de tempo competir com
os bad boys. A mensagem que
eles passam às mulheres é forte
demais. "Se o cara toma uma
caixa de cerveja, briga com todo
mundo, sai cantando os pneus
e, com tanta possibilidade de
tudo dar errado, ainda chega
vivo em casa, é porque seus
genes são nada menos que
incríveis. É como a cauda do
pavão", diz Walter Neves. "É
um órgão que na prática não
faz nada, é pesado e demanda
muita energia para ser formado.
Então, por que é interessante
para o pavão sustentar aquilo?
É para se mostrar. Está
sinalizando às fêmeas que
pode se dar ao luxo de ter um
enorme dispêndio e ainda
fugir de predadores e descolar
alimento." É a mesma coisa
daquele cara lá de cima, que
arruma tretas à toa e coloca sua
vida em risco sem necessidade.
Na realidade, está mostrando
sua cauda de pavão para as
fêmeas ao redor.

Text Box
Fonte: Galileu, São Paulo, 223, p. 38-49, fev. 2010.




