
50 anos de liberdade 
Débora Rubin 
 
A pílula fez mais pelas mulheres e pelo direitoao prazer que todos os movimentos 
sociais 

 

Uma cartela de 1960: o primeiro remédio indicado 
para pessoas que não tinham doença queriam 
apenas exercer o direito de escolher quando ter 
filhos 

"Todo mundo sabe o que a pílula é. Um objeto pequeno mas que pode ter um efeito mais 
devastador em nossa sociedade que a bomba atômica." A frase da escritora americana Pearl S. 
Buck (Nobel de Literatura de 1938) foi proferida em 1968, no auge da contracultura e das 
liberdades sexuais. Correspondeu a uma profecia. Hoje, cinquenta anos depois do início da 
comercialização da primeira pílula a Enovid, aprovada pela Food and Drug Administration 
(FDA) dos Estados Unidos em 11 de maio de 1960, 80 milhões de mulheres fazem uso dela em 
todo o mundo. No Brasil, 9 milhões de mulheres sexualmente ativas praticam a contracepção 
oral. Pode parecer pouca gente, as cifras não são proporcionalmente espetaculares, mas é 
inquestionável o poder transformador do comprimido.  
 
Outras invenções da medicina o raio X, os antibióticos e a penicilina atingiram um número 
muito maior de pessoas e são possivelmente mais vitais. Mas, em termos de repercussão 
cultural, de costumes, a pílula é imbatível é ela quem determina, a rigor, as mudanças 
apontadas pela pesquisa Ibope Inteligência/VEJA (abaixo). O químico Carl Djerassi, austríaco 
radicado nos Estados Unidos, um dos responsáveis pela primeira síntese de um contraceptivo 
oral, em 1951, gênese da grande descoberta, falou a VEJA. "Ao separar o coito da concepção, 
a pílula deflagrou um dos mais monumentais movimentos dos tempos recentes, o gradual 
divórcio entre sexo e reprodução", diz Djerassi. Aos olhos atuais, soa natural – mas, no início 
dos anos 1960, e durante muito tempo depois, foi uma apostasia. "A pílula representou um 
golpe fatal em 5 000 anos de patriarcado", diz a psicóloga e sexóloga Regina Navarro Lins. De 
acordo com a estudiosa, durante milênios o homem exerceu total domínio sobre o corpo da 
mulher baseado no medo ancestral de que seu filho fosse de outro. "Era ele que decidia 
quando e quantos filhos um casal teria. Cabia à mulher apenas o papel de procriar." 
 
Em seu lançamento, a pílula foi apresentada como um remédio para "aliviar as dores e as 
tensões da menstruação". Sete anos depois, mais de 12 milhões de mulheres em todo o 
mundo já a consumiam. As primeiras pílulas continham doses cavalares de hormônio. Os 
efeitos colaterais variavam desde dor de cabeça até problemas sérios como trombose e 
acidentes vasculares. Algumas mulheres chegaram a morrer em decorrência de seu uso, o que 
obrigou os fabricantes a buscar novas composições. Todo o risco, no entanto, compensava a 
liberdade oferecida pela pequena bomba atômica.  
 
Métodos contraceptivos são tão antigos quanto a humanidade. O coitus interruptus é citado 
até na Bíblia. O preservativo é uma criação atribuída aos egípcios antigos. Mas, até o momento 



em que o biólogo americano Gregory Pincus liderou um grupo de pesquisa que pela primeira 
vez testou quimicamente a supressão da ovulação feminina (veja o quadro abaixo), em 1956, 
na sequência dos estudos da equipe de Djerassi, nenhum método tinha sido tão eficaz na 
prevenção. E fundamental: pela primeira vez a escolha – engravidar ou não tinha ficado nas 
mãos da mulher. Dessa possibilidade nasceu um novo mundo feminino: a decisão de quando 
procriar, a opção de retardar a maternidade em nome dos estudos e da carreira.  
 
Casar e ter filhos também se tornou uma opção, e não mais uma obrigação. Com a pílula, o 
tamanho das famílias reduziu-se drasticamente. Tome-se o caso do Brasil: na década de 60, a 
mulher tinha em média 6,28 filhos. Em 2010, o número caiu para 1,76. Ao mesmo tempo, a 
população feminina ocupada, que nos anos 70 representava 20,8% do total, em 2010 saltou 
para 42,4%. 
 
As estatísticas sociais, na cola de uma inovação científica, distribuída no Brasil a partir de 1961 
(a primeira foi a Anovlar), parecem confirmar um raciocínio de Sigmund Freud, em um de seus 
textos de 1898: "Teoricamente, um dos grandes trunfos da humanidade seria a elevação da 
procriação a um ato voluntário e deliberado". A pílula, ao permitir essa dupla condição, entrou 
em cena como um dos mais vigorosos personagens do que se convencionou chamar de 
revolução sexual – veio junto com os sutiãs queimados, o rebolado de Elvis, o livre-pensar da 
geração beatnik, a prosa e a poesia de Dylan e dos Beatles. Para Regina, os movimentos 
comportamentais dos anos 60 só prosperaram por causa da combinação química, oferecida em 
farmácias, do estrogênio e do progestogênio. "Como uma mulher poderia reclamar seus 
direitos se não tinha nem o controle sobre o próprio corpo?", indaga Regina. "A pílula é, sim, o 
grande marco da mudança das mentalidades do século XX." 
 
Deu-se também, a bordo dela, uma descoberta até então socialmente rechaçada, a do prazer 
feminino. "A permissão para o orgasmo estava dada", diz a antropóloga Mirian Goldenberg. 
"Antes, o prazer sexual só era permitido aos homens e às mulheres de má índole. Há quem 
acredite que, mesmo com a pílula e com toda a mudança de comportamento desencadeada 
por ela, a mulher está longe de um orgasmo 100% livre de preconceitos e preocupações. "O 
sexo ainda é muito mental para a mulher, ela precisa estar completamente relaxada e se 
sentir segura para conseguir ter orgasmo", raciocina o psicanalista Alberto Goldin. "Ela só vai 
ter o mesmo prazer obtido pelo homem quando inventarem o Viagra feminino." 
 
Para Mirian Goldenberg, apesar de todas as mudanças dos últimos cinquenta anos, a mulher 
ainda faz de tudo para agradar ao homem – até fingir orgasmos para deixar o parceiro mais 
feliz. "Uma vez perguntei a um grupo de mulheres o que mais invejavam nos homens. Elas 
responderam: liberdade. Se a pílula tivesse trazido essa liberdade toda, elas não teriam 
respondido assim." 
 

 
 
A família que criou a droga 
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A união da militância feminina com a filantropia tirou o 
comprimido dos laboratórios 
 
Por trás de todo homem há uma grande mulher, ensina o 
batido chavão. No caso do biólogo americano Gregory 
Pincus, conhecido como "o pai da pílula", havia duas. Se 
não fosse pelo trabalho da feminista americana Margaret 
Sanger e pelo empenho e dinheiro da milionária Katharine 
McCormick, herdeira de uma fortuna ligada à mecanização 
na agricultura, talvez a invenção demorasse um pouco 
mais para sair dos laboratórios. 
 
Margaret e Katharine já eram duas senhoras idosas 
quando a Enovid foi lançada. Viveram o suficiente para ver 
o sonho realizado. A motivação de Margaret começou em 
casa. Ela não se conformava com o fato de sua mãe ter 
engravidado dezoito vezes ao longo da vida. Em 1916, 
abriu a primeira clínica de controle de natalidade dos 
Estados Unidos, para aconselhar as mulheres a se 
prevenir. Chegou a ser presa por causa do seu trabalho 
pró-planejamento familiar. 
 
Quando a dupla conheceu Pincus, ele já era considerado 
um cientista genial por suas pesquisas sobre fertilização in 
vitro e sobre hormônios, mas um tanto desacreditado pela 
indústria farmacêutica por gastar mais dinheiro do que 
deveria em suas pesquisas. A união da mente brilhante de 
Pincus com a fortuna de Katharine só foi possível graças ao árduo trabalho de Margaret. 
 
Para completar a história, faltava ainda um personagem: John Rock. O ginecologista e obstetra 
era o número que fechava essa equação. Como biólogo, Pincus não poderia fazer testes em 
humanos; a legislação proibia. Com Rock, ele pôde testar sua invenção nas mulheres. 
Ironicamente, e para desespero de Margaret, Rock era um católico fervoroso. Só que era um 
católico que via na pílula um instrumento que apenas ampliava o período não fértil da mulher, 
conforme tentou argumentar com sua igreja várias vezes. Rock foi o único do quarteto que viu 
o êxito daquela criação em conjunto. Morreu em 1984, aos 94 anos. 
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O ginecologista Rock, católico fervoroso, a ativista Margaret 
Sanger (ao centro) e a milionária Katharine McCormick: o trio que 
pôs em pé uma inovação que reinventou o mundo 
 

 
 

 
Gregory Pincus, o "pai da 
pílula", era tido 
como genial, mas gastava 
dinheiro público  
sem controle 



PESQUISA  
 
A MULHER EM TRÊS TEMPOS 
 

 
 

 



Sem culpa na cama, mas... 
Mary del Priore 
 
A sexualidade da mulher brasileira virou assunto obrigatório tão obrigatório  
que chega a ser entediante 
 
 

Lúcia Brandão 
 

 
 
Nos lençóis macios, amantes se dão", como na canção de Roberto e Erasmo. Bonito, não? Mas 
foi preciso percorrer um longo caminho para que a brasileira visse os "travesseiros soltos" e as 
"roupas pelo chão". A ruptura só começou no fim dos anos 1960, e se consolidou nos anos 
1970 e 1980. Antes, a mulher vivia em um mundo no qual manter as aparências de moça de 
família era fundamental. Nada de "proceder mal". A felicidade conjugal, do ponto de vista 
feminino, era ser complemento do marido no cotidiano doméstico, dormir de camisola e fazer 
amor à meia-luz. Nudez total? Só no escuro. Nada de acrobacias eróticas. Fundamental 
mesmo era ter bom senso: no caso de traição por parte do marido, "fingir ignorar tudo e 
esmerar-se na aparência para atraí-lo", como sugeriam as revistas femininas. As mesmas que 
definiam o bem-estar masculino como o bem supremo. E, para atingir tal bem-estar, qual a 
receita? Conquistar pelo coração e prender pelo estômago. Jamais discutir por dinheiro. Não se 
precipitar para abraçá-lo quando começasse a ler o jornal. E não contrariá-lo nem quando 
quisesse fumar um charuto, antes de dormir com luz acesa. Brigas entre o casal? A razão era 
sempre dele. Mas, se razões houvesse, ela tinha de resignar-se em nome da tal felicidade. O 
melhor era usar o "jeitinho": assim o marido cedia. Nada de enfrentamentos ou franqueza 
exagerada. Afinal, o temperamento poligâmico do homem explicava tudo. Em meados do 
século XX, continuava-se a acreditar que ser mãe e dona de casa era o destino natural da 
mulher. Já a iniciativa, a participação no mercado de trabalho, a força e o espírito de aventura 
definiam a masculinidade. 
 
A chegada maciça da pílula anticoncepcional às farmácias, na virada dos 60 para os 70, 
representou a antessala da chamada revolução sexual. Livre da sífilis, e ainda longe da aids, a 
jovem podia provar de tudo. O rock’n’roll introduziu a agenda: férias, velocidade e o lema 
"amai-vos uns sobre os outros". A batida e as letras indicavam a rebeldia diante da autoridade 
do mundo adulto. Nas capitais e nos meios estudantis, a moça escapava às malhas apertadas 
da família. Encontros em festas, festivais de música, atividades esportivas e clubes noturnos 



deixaram-na cada vez mais solta. Saber dançar tornou-se o passaporte para o amor e a 
tentativa de adaptação a um mundo novo e esforçadamente rebelde.  
 
Carícias se generalizavam. Na cama, novidades. A sexualidade, graças aos avanços da higiene 
íntima, se estendia ao corpo inteiro. Preliminares ficaram mais longas. Na moda, a minissaia 
começou a despir os corpos. Lia-se Wilhelm Reich, para quem o nazismo resultou da falta de 
orgasmos. A ideia de que os casais, além de amar, deviam ser sexualmente equilibrados 
começava a ser discutida por algumas "prafrentex", como se dizia. Era o início do direito ao 
prazer para todos, sem que a mulher fosse atormentada por se interessar por alguém.  
 
A imprensa da época revelava idas e vindas do "casal moderno". As reportagens anunciavam a 
necessidade de a mulher conhecer a si mesma (e aos homens). Afinal, ela já estava "cansada 
das angústias que a marcaram por tanto tempo". Quanto à "dificuldade de ser fiel", eis a 
conclusão de um texto de jornal daquele tempo: "Ora, a imagem da mulher emancipada não 
suprime a imagem da mulher essencialmente pura, basicamente fiel". Quanto ao homem, sua 
infidelidade seguia intocável. Havia ambiguidade semelhante em relação ao feminismo: se a 
mulher deixou de baixar a cabeça para passar a dizer "eu quero, eu posso, eu vou fazer", os 
primeiros sinais de desprezo pelo movimento não tardaram.  
 
A imprensa feminina, reflexo natural da sociedade, continuou a investir na figura da mãe e da 
dona de casa. Só que, agora, angustiada. Questionada pelos filhos e ameaçada pelas mais 
jovens, seu horror era "ser trocada por duas de 20". Multiplicavam-se as colunas do gênero 
"como salvei meu casamento". Para a liberada que aderisse à revolução sexual, não faltavam 
informações para "entrar no fechadíssimo clube das cabeças que pensam e decidem". Porém, 
para entrar no tal clube, era preciso ter cabelos esvoaçantes e corpo sedutor. O casal 
continuava a ser o ponto de referência. E, como antes, o homem era o juiz que avaliava a 
mulher. Ele era o seu objetivo e razão de ser. E, como antigamente, o "medo de se amarrar" 
continuava o mesmo. Os argumentos científicos brotavam para ilustrar as diferenças: "Ele 
tem, biologicamente, o instinto da conquista desde os tempos pré-históricos (...) já a 
maternidade dotou a mulher de uma estrutura emocional passiva".  
 
Início do século XXI: graças à pílula, o sexo não é mais uma questão moral, mas de bem-estar 
e prazer. O aumento de divórcios não impede a mulher de recomeçar. Por isso, seu álbum de 
família contém novos atores: enteados, meios-sogros, produções independentes. Ocupando 
cada vez mais os postos de trabalho, ela busca o equilíbrio entre o público e o privado. Entre 
parceiros, surgem regras e práticas mais igualitárias. Graças à independência financeira, ela 
não fica mais casada por conveniência, dividida entre o desejo de vários parceiros sexuais e a 
estabilidade necessária aos filhos.  
 
Seu percurso aponta para conquistas, mas também armadilhas. Se a profissionalização trouxe 
independência, trouxe também stress e exaustão. A desorganização familiar onerou, 
sobretudo, os mais indefesos: as crianças. A tirania da perfeição física empurrou a mulher não 
para a busca de uma identidade, mas de uma identificação. O nu, na mídia, despiu seu corpo 
em público, banalizando-o. Uma estética voltada ao culto da boa forma, fonte de ansiedade e 
frustração, levou a melhor. No início do século XXI, "liberar-se" tornou-se sinônimo de lutar, 
centímetro por centímetro, contra a decrepitude. A mulher continua submissa. Agora, não mais 
ao marido, mas à publicidade. E não há prisão pior do que aquela que não permite mudar nem 
envelhecer junto com o resto da população. 
 
Nas últimas décadas, ela participou de outro movimento: o que separou a sexualidade, o 
casamento e o amor. Foi o momento de transição entre a tradição das avós e a sexualidade 
obrigatória das netas. Ninguém mais quer casar sem "se experimentar". Frigidez, nem pensar. 
"Ficar e se mandar" é a regra. E só se fala em "sexualidade plural". Separada da procriação, 
sem culpa, ancorada pela psicanálise e exaltada pela imprensa, a sexualidade da mulher 
brasileira se tornou assunto obrigatório. Tão obrigatório que chega a entediar. Resta perguntar 
quem vai lavar, passar e arrumar os tais lençóis macios da cama. Os historiadores de amanhã 
dirão. 
 

 



É tudo hormônio? 
Thereza Venturoli 
 
A medicina avança no conhecimento da fisiologia feminina. O próximo passo é saber 
onde termina a ação da biologia e começa a influência do ambiente 

 
Solus/Latinstock 

 
  
Quando as mulheres saíram às ruas, nos anos 1960, para brigar por direitos iguais aos dos 
homens, o mundo masculino tentou resumir a legítima grita a mero comportamento irritadiço 
típico do que ainda se convencionava chamar de o segundo sexo. Eles insistiam em dizer que 
os chiliques para usar uma definição preconceituosa e machista a rigor nem eram culpa delas. 
Atribuía-se a responsabilidade a um desequilíbrio hormonal, e o vilão era o estrogênio. 
Cientificamente, não há nada de errado na conclusão. Há décadas a medicina reconhece que 
os hormônios fazem mais que definir as características anatômicas e fisiológicas próprias de 
fêmeas (e também de machos). Eles têm influência direta sobre diversos outros sistemas e 
órgãos do ser humano. Mas será mesmo que toda explosão emocional feminina pode ser 
atribuída exclusivamente ao metabolismo? "As mulheres estão, sim, mais sujeitas a altos e 
baixos emocionais", diz o ginecologista Guilherme Lobo, pesquisador da Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp). "Mas é claro que nem tudo se deve apenas aos hormônios."  
 
O estrogênio e a testosterona, tanto em mulheres quanto em homens, ativam ou desativam 
determinados genes e desencadeiam a produção de outros hormônios, alguns dos quais agem 
diretamente sobre o cérebro. A ação hormonal segue ao longo da vida e reforça as distinções 
anatômicas e fisiológicas entre eles e elas. Nas mulheres, a partir da puberdade, o estrogênio 
regula o ciclo menstrual e determina os caracteres sexuais secundários é por causa dele que 
os seios femininos crescem. Nas mulheres, a testosterona ajuda a manter a densidade óssea e 
a libido. Nos homens, determina o crescimento dos pelos pubianos e o aumento da massa 
muscular, enquanto o estrogênio participa da regulação de várias funções reprodutivas. Em 
ambos os sexos, a produção de hormônios passa por um pico na puberdade e começa a 
decrescer, até que, perto dos 50 anos, a mulher chega à menopausa e tem dramática queda 
no nível de estrogênio. Nos homens, ao fim da idade reprodutiva, a redução na testosterona 
acontece, mas é bem menos acentuada. "O que torna a questão feminina mais delicada não é 
tanto a variação dos hormônios ao longo da vida, mas as flutuações que ocorrem 
mensalmente", diz Lobo. 
 
Desde o fim dos anos 1980, a biomedicina presta especial atenção nos hormônios. A medicina 
de gênero – aquela que leva em conta o sexo do paciente obteve grandes avanços. Sabe-se 



hoje que as distinções na fisiologia de mulheres e homens desempenham papel decisivo na 
incidência e nos sintomas de doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer e desordens do 
sistema imunológico. Sabe-se também que hormônios femininos, como o estrogênio, podem 
proteger a mulher de infartos do miocárdio. E que algumas substâncias que entram na 
composição de drogas antidepressivas podem fazer mais efeito nelas do que neles. Parte 
desses avanços deveu-se às campanhas que levaram a indústria farmacêutica a incluir 
mulheres nos testes clínicos de novas drogas. Até aí, tudo bem. Problema maior é determinar 
o papel dos hormônios no diagnóstico de desordens mentais e sua influência real no 
tratamento. Nesse caso, a medicina se vê diante de um velho dilema da ciência: até que ponto 
tudo é uma questão de natureza biológica da mulher ou influência do ambiente em que ela 
vive? O problema é que ninguém ainda soube definir o real alcance de ação dos hormônios.  
 
Exemplo da dificuldade em separar o joio do trigo são as dúvidas que a medicina tem sobre os 
mecanismos que desencadeiam a depressão mal que, segundo a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), afeta mais de 150 milhões de pessoas. As pesquisas demonstram que mulheres 
são duas vezes mais sujeitas à doença do que os homens. Uma das explicações propostas para 
essa discrepância estatística é que as flutuações hormonais durante a idade reprodutiva 
alteram a liberação e o metabolismo de neurotransmissores como a serotonina, que afetam os 
centros relacionados às emoções no cérebro. Ao mesmo tempo, esse desequilíbrio parece 
elevar a produção de cortisol, o hormônio do stress. Um estudo com camundongos publicado 
em 2008 por especialistas da Universidade da Pensilvânia demonstra que a administração de 
testosterona nas fêmeas reduz os sintomas de stress e, portanto, de depressão. Mas a terapia 
funcionou apenas para ratinhas adolescentes. Ou seja, tudo indica que não basta saber que 
hormônio atua e onde ele atua, mas, também, quando atua.  
 
O próprio diagnóstico da depressão pode ser mascarado pelos sintomas da doença entre 
homens e mulheres e pela forma como esses sintomas são interpretados. Nelas, a depressão 
caracteriza-se por uma profunda tristeza e paralisia diante de tarefas simples do cotidiano. 
Neles, o desconforto costuma se manifestar como um sentimento generalizado de irritação e 
agressividade. Regularmente, esses sentimentos são atribuídos a um bate-boca com o chefe 
ou ao trânsito pesado do fim da tarde. Mas um especialista sabe: essa raiva à flor da pele é a 
forma pela qual a depressão se manifesta nos homens. Há uma agravante: dificilmente eles 
ouvirão a opinião desse especialista. Como depressão não é considerada "coisa de homem", 
raramente buscam ajuda para o desconforto. Resultado: ainda que as estatísticas indiquem 
que existem duas mulheres deprimidas para cada homem com a mesma desordem, são eles 
que cometem a maior parte dos suicídios no mundo. O peso da cultura do "homem não chora" 
é tão grande que o Instituto Nacional de Saúde Mental, nos Estados Unidos, lançou em 2003 
uma campanha de esclarecimento da população masculina intitulada "Homem de verdade, 
depressão de verdade". Ou seja, ao menos quando se trata de depressão, eles parecem ser 
tão suscetíveis quanto elas. Falta apenas reconhecer essa constatação. 
 
Para a antropóloga Fabíola Rohden, autora de Uma Ciência da Diferença: Sexo e Gênero na 
Medicina da Mulher (Editora Fiocruz), resumir tudo a essas substâncias produzidas pelo 
organismo é, no mínimo, exagero. "A ideia de que os hormônios são responsáveis por todas as 
perturbações mentais tradicionalmente associadas às mulheres é tão parcial e incompleta 
quanto a que vigorava no século XIX de que o sexo feminino era regido pelos ovários", diz 
Fabíola. "Se a culpa é só dos hormônios, então não há o que fazer, a não ser acomodar-se a 
esse ditame da natureza e, no máximo, tentar controlar os desconfortos decorrentes", 
completa a psicóloga Regina Senna, da Coordenação de Saúde Mental da Secretaria Municipal 
de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro. Para ambas as pesquisadoras, esse é um caso típico 
em que é impossível separar a biologia da cultura.  
 
A dificuldade em definir os limites entre fisiologia e ambiente no comportamento feminino fica 
clara em estudos recentes. Eles mostram que mulheres vítimas de violência doméstica ou de 
abuso sexual estão duas vezes e meia mais sujeitas à depressão do que aquelas de vida 
tranquila. "As pessoas costumam imaginar que esse tipo de violência resulta apenas em um 
olho roxo ou um osso quebrado", diz Amy Bonomi, da Universidade do Estado de Ohio, autora 
de uma pesquisa que avaliou mais de 3 000 mulheres em 2008. "Mas os dados comprovam 



que a depressão e o isolamento social são consequências comuns nesses casos, e podem durar 
anos." 
 
A busca de uma causa biológica para as perturbações emocionais femininas tropeça numa 
charada do tipo "o que veio antes, o ovo ou a galinha?". Em outras palavras: o que vem antes, 
os hormônios ou a experiência de vida? Os hormônios dependem, eles mesmos, de estímulos 
externos. "Por mais que predomine a determinação genética, qualquer situação de stress 
deflagra uma resposta hormonal, que, por sua vez, tem reflexos em outros hormônios que 
deflagram certas emoções", explica o psiquiatra Antonio Egidio Nardi, da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, especializado em desordens do humor e de ansiedade. A filósofa australiana 
Elizabeth Grosz, professora da Universidade Rutgers, nos Estados Unidos, encontrou uma boa 
imagem para a questão hormonal feminina: a faixa de Moebius, na versão do artista gráfico 
holandês Maurits Escher. Na interpretação da especialista na representação da mulher na 
ciência e nas artes, a biologia está na parte interna da fita e as influências do meio, na parte 
externa. Mas a faixa é dobrada de tal maneira que tudo se entrelaça e é impossível manter-se 
numa única face. Ou seja, não há como separar a biologia do ambiente.  
 

 
 
 
Veja também 
• O que deflagra as crises 



 
 
 
 



 
 
O SOL, de herói... ... a vilão 
 
Os filtros cremosos já não bastam para proteger a tez o novíssimo caminho é a 
reprogramação do DNA da pele 

Fotos Paulo Vitale 
 

 
1967 
 
Só o biquíni grandão protegia o corpo os 
óculos, o chapelão e o guarda-sol eram 
postos de lado porque o bonito e saudável 
era ter a pele bronzeada 

 
Até o início do século XX, ter pele queimada pelo sol era atributo de trabalhadores braçais. O 
fino era a pele alva, delicada. A tez de porcelana, translúcida, era sinônimo de elegância. Em 
meados dos anos 20, a economia cambaleante empurrou homens maciçamente e mulheres 
para dentro das minas de carvão e das fábricas, onde o astro rei não bate. Quem ficou de fora, 
os chiques e elegantes, começou a virar o rosto para o céu, e ter a pele morena entrou na 
moda. A estilista Coco Chanel, numa viagem a bordo de um iate, torrou-se em demasia e do 
acidente deflagrou uma mania, a da pele curtida. No fim da década de 60, os brotinhos 
bronzeados davam o tom nas praias. Foi assim até que, nos anos 80, a ciência descobriu que a 
expressão "bronzeamento saudável" é uma contradição em termos. E o sol, tão querido, o 
herói da estética, começou a virar o vilão.  
 
"A valorização do bronzeamento é histórica no Brasil. Quem está mais bronzeada é mais 
interessante, bonita e jovem", afirma a dermatologista Denise Steiner, membro da diretoria da 
Sociedade Brasileira de Dermatologia. "Só que o sol nunca foi amigo, sempre agrediu a pele. E 
começou a ficar pior depois da intensificação da radiação solar causada pelos problemas na 



camada de ozônio." Dos 500 000 novos casos de câncer que o Brasil terá em 2010, o câncer 
de pele não melanoma (menos grave) soma cerca de 114 000, o equivalente a 23% do total.  
 
O aumento dos problemas de pele coincidiu com a explosão de filtros solares capazes de servir 
de escudo contra os raios ultravioleta do tipo B, emitidos entre 10 e 16 horas, mas também os 
do tipo A, que brilham durante todo o dia. A proteção, no entanto, descobriram os 
pesquisadores, não basta – mesmo com fatores de proteção 100. Há uma novíssima linha de 
investigação, a das enzimas que permitem o reparo do DNA corrompido pela exposição solar e 
responsável pelo envelhecimento precoce da pele. Em outras palavras: se não é possível 
bloquear os raios, trata-se de fazer a tez aguentar o tranco. O americano Daniel Yarosh, 
pioneiro da recuperação do DNA, dono do laboratório AGI Dermatics, chama esse momento da 
dermatologia de a nova revolução do tratamento da pele. "Todas as abordagens, mesmo as 
dos protetores mais modernos, sempre trataram a pele envelhecida como uma pedra a ser 
esculpida ou pintada", afirma Yarosh. "A nova abordagem usa uma tática completamente 
diferente, a de entregar ao metabolismo novas informações por meio do DNA, de modo que a 
pele reaja naturalmente."  
 
É um avanço prestes a sair dos laboratórios e ele fará dos atuais protetores produtos pré-
históricos. Quando uma pessoa se expõe muito ao sol, o DNA das células da pele sofre várias 
lesões. Ocorrem tantas feridas, microscópicas, que o organismo deflagra o processo de 
apoptose – uma espécie de suicídio da célula. Ela morre (se mata) para não sofrer mutações. 
A ciência está debruçada, agora, sobre drogas – via oral ou tópicas que aceleram a reparação 
do DNA, impedindo as lesões cutâneas. São compostos que aumentam a produção de 
colágeno, de forma que a pele imagine ser jovem novamente. "Mexer com o DNA, zerando seu 
relógio, é a melhor forma de restaurar a pele corroída pelo sol", afirma Yarosh. "O que 
tínhamos até agora eram cuidados apenas com o que vinha de fora, do ambiente." Há algo de 
novo debaixo do sol.  
 

 

2010 
 
Os biquínis diminuíram, mas a pele exposta 



ao sol vive besuntada de bronzeadores e 
protetores. 
 
Chapéu e óculos escuros são compulsórios 

  

O DILEMA DA VITAMINA D 
 
Afinal de contas, ela é ou não é um dos benefícios da exposição solar? 
 
O sol pode ser prejudicial à pele, mas reza a medicina que ele é benéfico à saúde. Isso porque 
desperta a vitamina D que já existe no organismo humano. E tal vitamina favorece a absorção 
de cálcio, o que fortalece os ossos, entre outras benesses. A vitamina D também é encontrada 
no leite e no peixe (veja o quadro abaixo). 
 
Alguns estudiosos, no entanto, defendem o fato de que até hoje não foi comprovada a eficácia 
do sol na produção da vitamina D. Aliás, não se sabe ao certo nem a quantidade ideal que 
precisa ser produzida para que se tenha um organismo saudável. Vários estudos vêm sendo 
conduzidos nessa direção. Entre eles, um que será realizado pela médica americana JoAnn E. 
Manson, chefe de medicina preventiva do Brigham and Women’s Hospital (ligado à 
Universidade Harvard) ao longo dos próximos cinco anos. Ela está recrutando 20 000 pessoas 
para tentar descobrir se altas doses de vitamina D podem diminuir a incidência de câncer e 
problemas cardíacos. 
 
Enquanto as certezas científicas não aparecem, siga a recomendação médica atual: quinze 
minutos diários ao sol são apontados como o tempo adequado para a produção da vitamina D. 
Na pior das hipóteses, dá para ficar com uma corzinha mais saudável e melhorar o humor.  
 

 



 

 
 

 
 
Bom-mocismo nas letras 
Sérgio Rodrigues 
 
Desde a explosão do feminismo, o sexo na literatura tem deixado de ser um espaço 
de rebeldia e afirmação para os homens, que andam até mesmo tendendo a um certo 
pudor 
 

Ricardo Chaves 
 

 
CRAVO E CANELA DE SOBRA 
 



A Gabriela de Jorge Amado (ao lado, na pele de Sonia Braga, em 
1983, no cinema) é o melhor exemplo "da perspectiva masculinista 
do corpo feminino", segundo a professora brasileira Cristina 
Ferreira-Pinto, que leciona nos Estados Unidos. Mas quem mesmo é 
a anti-Gabriela da literatura feminina? Não há 

 
"Sempre fomos o que os homens disseram que nós éramos. Agora somos nós que vamos dizer 
o que somos." O grito de guerra de uma personagem de Lygia Fagundes Telles no romance As 
Meninas, de 1973, ecoou em milhares de "quartos só delas" aquilo que a escritora inglesa 
Virginia Woolf, em um célebre ensaio de 1929, declarou ser fundamental para que as mulheres 
pudessem escrever, isolando-se dos outros papéis sociais que a sociedade lhes impunha. Por 
trás de suas portas fechadas, enquanto soprava na janela a ventania do feminismo, as 
escritoras brasileiras lançaram-se nas últimas quatro décadas à tarefa de contrapor sua 
própria voz a uma tradição literária maciçamente masculina. De um modo que não 
surpreenderia Sigmund Freud, a maior revolta se deu onde era maior a repressão: do erotismo 
sutil às abordagens gráficas que flertam com a pornografia, o tema do sexo foi o grande 
campo de batalha dessa revolução. 
 
Mas terá sido mesmo uma revolução? Embora esteja desgastada, a palavra se aplica. Desde o 
momento em que a revista Realidade fez sua enquete de 1967, uma revolução de tinta e papel 
mais veloz e vertiginosa do que o avanço flagrado pelas pesquisas em áreas como 
comportamento e mercado de trabalho – expandiu dramaticamente as fronteiras daquilo que 
as escritoras podiam expressar sem correr o risco de um apedrejamento real ou metafórico. 
Por injunções que não eram apenas literárias, mas refletiam mudanças mais profundas na 
cultura e nas relações sociais, o erotismo místico e caseiro da poeta mineira Adélia Prado ("é 
em sexo, morte e Deus, / que eu penso invariavelmente, todo dia") foi recebido sem escândalo 
em 1976, quando saiu seu livro de estreia, Bagagem. Isso a poupou do ostracismo social e até 
certo ponto literário a que fora condenada, em 1915, também por seu primeiro livro, uma 
pioneira como a carioca Gilka Machado ("Eis-me, lânguida e nua, / para a volúpia tua"). 
 
Para encontrar, nos últimos anos do século XX, uma medida de choque comparável à 
deflagrada por Gilka Machado, seria preciso recorrer às narrativas assumidamente "obscenas" 
que a poeta e prosadora paulista Hilda Hilst publicou em sua fase madura, como O Caderno 
Rosa de Lori Lamby, de 1990. Goste-se ou não desse livro estranho, em que uma menina de 8 
anos prostituída pelos pais descreve com candura suas experiências sexuais, é possível 
argumentar que ele assinala uma espécie de auge da libertação literária feminina, ao qual se 
seguiu um inevitável declínio. Hoje, poemas carregados de gritos orgásticos e fluidos genitais 
tornaram-se, para as jovens aspirantes às letras, um gênero tão banal e recheado de clichês 
quanto foi o amor impossível para os poetas românticos do século XIX ou a ode ao povo para 
os bardos engajados dos anos 1960. 
 
Tudo isso é bom, pelo simples motivo de que liberdade é melhor que prisão. No entanto, antes 
de comemorar o sucesso de uma certa revolução feminista nas letras, deve-se levar em conta 
que – como qualquer revolução esta não cumpriu todas as suas promessas nem escapou de 
certas armadilhas típicas dos processos emancipatórios. No ambiente pós-feminista do terceiro 
milênio, enquanto a literatura vive das migalhas de seu antigo prestígio social e a oferta 
erótica se multiplica em sites e programas de TV, os desafios diante dos escritores de ambos 
os sexos parecem ser outros. Depois que uma garota de programa chamada Bruna Surfistinha 
tomou de assalto com seu livro de memórias, O Doce Veneno do Escorpião, as listas dos mais 
vendidos de 2005, talvez tenha chegado para a literatura a hora de refletir sobre uma frase do 
romancista americano Gore Vidal: "O sexo não constrói nenhuma estrada, não escreve 
nenhum romance, e certamente não dá sentido a nada na vida além de si mesmo".  
 
Desde aquele mesmo 1967, e de forma mais impressionante que a própria produção das 
escritoras, os estudos literários centrados em questões de gênero viveram uma explosão. 
Parte da onda de "estudos culturais" que varreu os departamentos universitários de ciências 
humanas no período, eles abraçaram a estratégia de botar sob suspeita toda a história da 
literatura como uma conspiração de "machos brancos heterossexuais mortos", substituindo o 
enfoque estético pelo político e as obras consagradas pelos testemunhos de minorias 



sobretudo mulheres, gays e negros. O leitor comum não tomou conhecimento disso, mas a 
influência de tal pensamento politicamente correto nos círculos intelectuais, inclusive entre os 
próprios escritores, é considerável. O problema é que agendas políticas não costumam 
conviver bem com a criação artística. 
 
Um exemplo: quando a professora Cristina Ferreira-Pinto, brasileira que leciona na Washington 
and Lee University, nos Estados Unidos, diz em seu livro Gender, Discourse and Desire in 
Twentieth-Century Brazilian Women’s Literature (Gênero, Discurso e Desejo na Literatura 
Feminina Brasileira do Século XX) que "o melhor exemplo da perspectiva masculinista do corpo 
feminino é Gabriela, Cravo e Canela, de Jorge Amado", livro cuja protagonista seria retratada 
pelo autor "de um ponto de vista patriarcal", é inevitável pensar que todos os exemplos de 
reação literária feminina que ela cita em seguida parecem condenados à irrelevância. Gabriela 
é um ícone cultural de massa. Quem é a anti-Gabriela da literatura feminina? Não há, nem 
poderia haver: para começo de conversa, as letras simplesmente já não têm a importância que 
tinham há meio século, quando saiu o romance de Amado. Ainda que tivessem, porém, jogar 
nos ombros de obras de arte o peso de uma missão política é injusto. As dificuldades 
propriamente artísticas em seu caminho são mais que suficientes. 
 
Dessa promessa impossível deriva a armadilha mais traiçoeira da literatura feminina "de 
combate", a mesma que, em nome de uma virada de mesa, encurralou parte do pensamento 
feminista na imitação pouco criativa do que havia de pior no mundo masculino: no caso do 
erotismo na literatura, o desejo autocentrado, a transformação do outro em mero objeto de 
prazer. É o que se vê, por exemplo, nas histórias da contista paulistana Márcia Denser, que 
fizeram sucesso de crítica nos anos 1980. Sua personagem-símbolo, Diana Marini, é uma 
predadora de homens Diana Caçadora é o título de um de seus livros, lançado em 1986. 
Erigida em paladina do erotismo feminino, Denser apresentou outras autoras em antologias de 
oportunidade intituladas Muito Prazer e O Prazer é Todo Meu, que, como seus próprios livros, 
guardam hoje um travo de época. 
 
De forma curiosa, a maioria dos escritores homens da nova geração vem adotando, dentro e 
fora do Brasil, uma postura nitidamente mais encucada e menos agressiva que a da geração 
de seus pais no tratamento do erotismo. O que pode muito bem ser mais um resultado da 
onda feminista. Se o brasileiro Rubem Fonseca e o americano Philip Roth sempre tiveram um 
fraco por personagens priápicos que colecionam mulheres, hoje isso tende a ser visto como 
um sinal de mau gosto e cafonice. Em 1997, em artigo polêmico, o influente escritor 
americano David Foster Wallace, nascido em 1962 (e que se enforcou em 2008), atacou Roth 
como membro ao lado de seus contemporâneos John Updike e Norman Mailer do time dos 
"Grandes Machos Narcisistas". Tal tipo de bom-mocismo levou a escritora e jornalista 
americana Katie Roiphe, em artigo publicado em dezembro de 2009 no New York Times, a 
alfinetar a geração de Wallace como "cool demais para o sexo". 
 
Talvez Roiphe cometa uma injustiça ao ver apenas pose e acanhamento existencial na postura 
de Wallace e seus contemporâneos. Parece natural e até saudável que, depois de uma época 
obcecada com a liberdade sexual como foram os anos 1960-70, a literatura se dedique no 
século XXI a uma investigação mais tateante de um tema que, no fim das contas, permanece 
um grande mistério cravado no coração humano. "A grande tragédia da carne começou 
quando o homem separou o sexo do amor", disse Nelson Rodrigues, que já foi chamado de 
pornográfico. A frase pode ser considerada conservadora, mas não desprezível. Quando tudo 
pode ser dito, resta a tarefa gigantesca de decidir o que, em termos propriamente artísticos, 
merece ser dito. 
  

 
 
Grandes machos narcisistas 
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Em 1997, o influente escritor americano David Foster Wallace, 
nascido em 1962 e que se enforcou em 2008, acusou Philip Roth (à 
esq.), Norman Mailer e John Updike de serem autores que sempre 
tiveram um fraco por personagens que colecionavam mulheres, 
o que hoje é visto como sinal de mau gosto e cafonice 

 
Fonte: Veja Especial Mulher, Jun. 2010. Disponível em: <http://veja.abril.com.br>. 
Acesso em: 26 maio 2010. 


