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BELEZA

Ditadura da balança

Historicamente, os dois grupos identificam magreza com sucesso
DA REDAÇÃO

Encorajar modelos a ganhar
peso pode não ser o suficiente
para evitar a influência que as
imagens da mídia têm no aumen-
to dos índices de bulimia e ano-
rexia nervosa. Foi descoberto que
imagens de pessoas bem sucedi-
das contribuem para estas doen-
ças, independentemente do quão
magras elas são.

Estudos mostraram que ima-
gens da mídia contribuem para
o desenvolvimento de distúr-
bios alimentares. Para enten-
der como, o psicólogo Norman
Li, da Universidade de Admi-
nistração de Cingapura, e co-
legas mostraram retratos acom-
panhados de descrições das pes-
soas para 841 voluntários em
Austin, Texas.

Eles descobriram que as mu-
lheres estão menos satisfeitas
com seus corpos e são mais pro-
pensas a restringir a alimenta-
ção depois de ver figuras de mu-
lheres competitivas – descritas
como “brincar para ganhar”,
por exemplo. Isso aconteceu
apesar do fato de os indivíduos
fotografados terem o mesmo pe-
so e que outro grupo de volun-

tários os classificaram como
igualmente atrativos.

O efeito não ocorreu com ho-
mens heterossexuais. Entretanto,
com participantes homossexuais,
os resultados mostraram o oposto.
Homens gays, mas não mulheres
lésbicas, tendem a restringir mais
a alimentação depois de ver seus
perfis competitivos.

O psicólogo acredita que este
comportamento tem origem evo-
lucionária. Ele supõe isso porque
as pessoas do ocidente tendem a
ganhar peso quando envelhecem,
e começam a comparar magreza a
juventude, atratividade e vanta-
gens competitivas em geral. A mí-
dia que mostra mulheres magras
em excesso, portanto, ativa nos-
sos instintos competitivos.

Revistas de fofoca
Se ler sobre astros de alto

status faz as mulheres se sen-
tirem tão incomodadas com
elas mesmas, por que elas ain-
da são atraídas por revistas de
moda e fofoca?

Li conta que teria sido bom para
nossos antepassados estar inten-
samente interessados em quão
atraentes, bem sucedidas e popu-
lares as pessoas são, assim eles

competiam entre si por parceiros.
Isso é ótimo em uma vila pe-

quena. Contudo, a mídia moder-
na nos expõe a círculos sociais
bem maiores, e levam nosso ape-
tite por fofoca a níveis extremos.

– Modelos, celebridades e per-
sonagens de televisão de fato não
são nossos colegas – conta Li. – A
presença deles nos faz buscar pa-
drões que são predominantemen-
te inacessíveis ou, no final das
contas, prejudiciais.

Tentar competir com este gran-
de círculo social pode nos levar a
problemas psicológicos como dis-
túrbios alimentares, dedicação
excessiva ao trabalho e depres-
são, mas de acordo com Li, a evo-
lução nos automatizou a fazer isso
de qualquer maneira.

O psicólogo compara o fato
ao nosso amor por alimentos
muito calóricos.

– Nos tempos ancestrais, den-
tes fortes e grandes nos fariam
comer frutas e nozes, e carne
quando animais eram caçados
ocasionalmente – conta.

No mundo moderno, isso sig-
nifica que não podemos resistir a
balas e hambúrgueres.

SAÚDE

Fabricante de
Botox processado
por mau uso
FRANCE-PRESSE

Allergan, o fabricante ameri-
cano do Botox, disse que concorda
em pagar US$ 600 milhões para
cancelar uma investigação fede-
ral sobre práticas indevidas de
promoção do produto, que serve
para suavizar rugas na pele.

As acusações, relacionadas ao
período de 2000 a 2005, são a
respeito do desvio de seu uso para
o tratamento de cefaleias, espas-
mos e paralisação cerebral, se-
gundo comunicado.

Allergan foi considerado cul-
pado e deve pagar US$ 375 mi-
lhões ao governo e outros US$ 225
milhões a demandas civis.

– Trata-se do melhor acordo para
nossos acionistas já que resolve to-
das as questões da investigação, evi-
ta maiores custos derivados de li-
tígios, e riscos substanciais para a
empresa associados à ação do go-
verno na matéria – explicou Dou-
glas Ingram, vice-presidente exe-
cutivo do Allegran. – Além disso,
permite que concentremos nosso
tempo e recursos de forma produ-
tiva para o desenvolvimento de no-
vos tratamentos para os pacientes e
a comunidade médica.

O Botox contém a toxina do
botulismo. Quando injetado em
pequenas doses, a substância pa-
ralisa o músculo e evita sua con-
tração, o que elimina as rugas
faciais. Também é utilizado para
outros usos terapêuticos.LINDA E BEM SUCEDIDA – Ideais combinados pela sociedade atual
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Tradução: Maíra Mello

mulheres e gays
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