
A sedução 
das dietas 
TheObserver | Nem homens santos, 
filósofos e escritores renomados 
resistiram às falsas promessas 
POR LOUISE FOXCROFT 

OS REMÉDIOS duvidosos 
contra a gordura têm 
uma longa, cara e suja 
história de autoflage-
lação e fracasso, mas 
nem sempre foi assim. 
"Dieta" vem da pala-

vra grega diaita, que significa um mo-
do de vida sensato, algo muito distan-
te da moda de regimes para emagrecer 
com que lutamos hoje. Os gregos suge-
riam evitar sexo e fazer caminhadas 
nu para emagrecer. Ah, e vômitos de-
pois do almoço. Mas nada é perfeito. 

Foram os primeiros cristãos que co-
locaram na mistura a tentação e o pe-
cado. Santo Tomás de Aquino, que era 
imensamente gordo, escreveu: "Não 
devemos entregar nossa mente às de-
lícias, mas ao que é o fim das delícias. 
Aqui na Terra são excremento e obe-
sidade, no além são fogo e vermes". A 
gula se inscrevia no corpo em abun-
dância de carnes - e você ainda pode 
Emagrecer pela Oração, uma cortesia 
do escritor Charlie W. Shedd, enquan-
to visa Mais Jesus, Menos Eu (Joan Ca-
vanaugh e Pat Forseth). 

O excesso de gordura foi um anti-
go alvo de filósofos, médicos, políticos 
e poetas, como indicou John Dryden 
no século XVII. "Os primeiros médicos 
foram feitos pela depravação", escre-
veu. "O excesso começou, e a indolência 
mantém o negócio." Muitos falavam por 
experiência pessoal: George Cheyne, 
médico precursor, de gordura mórbida 
de 203 quilos, foi ridicularizado por dar 

A origem da palavra, 
diaita, significa 
modo de vida 
sensato. Os cristãos 
acrescentaram a 
tentação e o pecado 

Controle. Lorde Byron 
e Nietzsche não queriam 
ser como a família do quadro 
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conselhos dietéticos. Seu amigo e igual-
mente gordo doutor Johnson observou 
que, "seja qual for a quantidade que um 
homem coma, está claro que se ele é gor-
do demais comeu mais do que deveria". 
No século XIX, todo mundo estava às 
portas do negócio das dietas e se afas-
tava dos conselhos de comida simples e 
consumo moderado em direção aos tra-
tamentos milagrosos de hoje. 

E começaram a surgir as primeiras 
celebridades em dieta. Lorde Byron, o 
esteta romântico arquetípico, mas gor-
do demais para seu próprio gosto, co-
mia batatas mergulhadas em vinagre 
e usava camadas de roupas para suar o 
excesso de peso. Foi acusado de incen-
tivar na juventude da época, a precur-

sora da angústia, "o temor de ser gor-
do e pesar como um incubo". 

Os charlatães posavam de especia-
listas: promoviam dietas e vendiam 
produtos, e muitos compravam deles. 
Até mesmo Nietzsche, temeroso de 
seu tamanho, experimentou um regi-
me de restrição de calorias, mas de-
sistiu. A energia nervosa da vida aca-
dêmica exigia bons jantares. O autor 
anônimo de Conselhos para Pessoas 
Robustas (1898) perdeu 45 quilos e re-
comendava o tabaco, assim como fize-
ra Byron, para afastar a fome. 

Fumar como hábito emagrecedor 
não apenas penetrou a imaginação po-
pular como recentemente foi demons-
trado ser um fato. Os primeiros anún-

cios de Lucky Strike comercializavam o 
medo da gordura para homens e mulhe-
res, e as gigantes do tabaco Philip Mor-
ris e American Tobacco realmente adi-
cionavam supressores de apetite a seus 
cigarros. Por isso eles podiam ajudar a 
perder peso, mas com o efeito colateral 
de reduzir a expectativa de vida. 

Se fumar não bastasse, que tal mas-
tigar para emagrecer? Essa foi uma 
moda dietética eduardiana promovi-
da por Horace Fletcher, um empresá-
rio que se gabava de defecar apenas 
uma vez a cada duas semanas, "sem 
mais odor que um biscoito quente", e 
carregava consigo uma amostra para 
prová-lo. Kafka e Henry James foram A ut
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devotos do fletcherismo, mas depois 
de cinco anos a mastigar James de-
senvolveu um "desprezo doentio" por 
comida. Alimentos e bebidas dietéti-
cas proliferavam: "Squirt" foi um dos 
primeiros produtos, para "palada-
res adultos". Nos anos 1970, tivemos 
Carnation's Slender, da Nestlé. Para os 
adietados, esse mingau infantilizador 
era o próprio material dos sonhos. 

Boa forma física, moda e dietas sem-
pre foram amigas íntimas. A mudança 
da figura vitoriana de ampulheta acol-
choada para a longilínea dos anos 1920 
foi uma das mais radicais em tendências, 
e a moda fez os médicos começarem a te-
mer que fazer regime podia ser perigo-
so. A mídia entrou em frenesi. Mulhe-
res com figuras de garotos poderiam se 
transformar em lésbicas, ela gritava, en-
quanto vendia espaço publicitário pa-
ra produtos dietéticos. Todo tipo de im-
postor ganhava uma bela renda dos que 
queriam perder alguns centímetros. 

Sylvia of Hollywood massageava pes-
soas como Jean Harlow e Gloria Swan-
son com a promessa de fazer sua gor-
dura emanar pelos poros "como bata-
ta amassada em uma peneira", e dizia-
se que ela causou a primeira morte por 
dieta induzida por Hollywood. A dou-
tora Lulu Hunt Peters, com 95 quilos 
em seu apogeu e autora de best sellers 
de dietas com contagem de calorias, 
castigou seus leitores dizendo-lhes 
que ser gorda era uma completa des-
graça. O doutor Gayelord Hauser, guru 
das dietas dos anos 1930, namorado da 
elegante Garbo, com seus cachos su-
aves mais permanentes que seu dou-
torado, vendia suas ideias para "seres 
menos afortunados", porque "existe 
uma verdadeira tragédia na gordura". 

Máquinas de pesar estavam por to-
da parte, mas a variedade Fale o Seu 
Peso logo perdeu o apelo público e se 
calou. Você poderia fazer uma abdomi-
noplastia para a barriga flácida, embo-
ra até os cirurgiões achassem que você 
precisava ter uma "torção mental" pa-
ra querer uma. Bile Beans (inicialmen-
te vendido como tratamento para náu-
sea e gripe) podia eliminar os pneus, 
ou talvez a Goma de Mascar Silph, 
reforçada com laxante, ou as Gotas de 
Goma Redutora de Gordura Elfin. Chi-
nelos de borracha para macerar a pele 
tiveram seu momento, assim como ro-
dinhas para esmagar gordura do tórax, 

batedores de estômago, cadeiras vibra-
tórias e choques elétricos. 

A autoridade da ciência foi uma ver-
dadeira ferramenta de marketing para 
a indústria dietética. Hormônios eram 
a novidade mais quente para os adieta-
dos eduardianos, e o extrato de tireói-
de tornou-se uma solução rápida para a 
flacidez, base de muitos remédios po-
pulares. Ingredientes secretos, inúteis 
(sais de Epsom, fermento em pó) e pe-
rigosos (estrienina, arsênico), eram in-
cluídos em produtos como o Redutor de 
Gorduras Seguro Kellogg's e as Pílulas 
Elegantes do Dr. Gordon. Você também 
podia colocá-los no banho - Pós de Ba-
nho Redutores de Silhueta Lesser - e 

então esfregar-se com uma Escova Re-
dutora Slenmar e um Sabonete Redutor 
La-Mar. Nos anos 1960 havia nos Esta-
dos Unidos mais de 50 produtos cha-
mados "Trim" (reduzir) - Trim Beer, 
Trim fit, Trim-a-Bod - e uma assus-
tadora Dieta de Dois Dias que alegava 
"derreter a gordura do seu corpo como 
um maçarico derrete manteiga". 

Drogas dietéticas eram negócios ca-
da vez maiores, especialmente o dini-
trofenol, uma pílula milagrosa de pro-
messas para obesos. Uma tintura can-
cerígena usada em explosivos na Pri-
meira Guerra Mundial, ela fazia suar, 
dava coceira e até causava cegueira se A ut
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a pessoa achasse que o dobro das pílu-
las a deixaria duas vezes mais magra, 
e provavelmente duas vezes mais de-
pressa. Cerca de 100 mil americanos 
consumiram dinitrofenol antes que 
ele fosse proibido, em 1938. No máxi-
mo perderam de um a um quilo e meio 
por semana, o que não é um resulta-
do espetacular, diante dos riscos. Al-
guns morreram por tomar outras dro-
gas, incluindo Slim e Corpu-lean. 

Os preparados dietéticos à nossa 
disposição hoje são os últimos em uma 
longa linhagem de remédios criativos 
de eficácia variada, mas ao menos as 
drogas atuais gozam de uma melhor 
base científica. Alli, por exemplo, im-
pede que seu corpo absorva parte da 
gordura ingerida. Além de relatos de 
problemas graves no fígado entre al-
guns que o consumiram, há efeitos co-
laterais infelizes e pitorescos, e alguns 
usuários descobriram que não podem 
se afastar muito do banheiro. Mas nem 
isso impediu uma corrida às lojas. 

A autoridade 
da ciência foi 
uma verdadeira 
ferramenta 
de marketing 
para a indústria 
dietética 

Amém. 
Tomás 
de Aquino 
advertia. 
A Lucky 
Strike 
aproveitava 

A lucrativa indústria da dieta sempre 
usou igualmente a magia e a ciência. Já 
em 1928 o doutor Arthur Cramp lamen-
tava os tratamentos para emagrecer co-
mo "esquemas maliciosos para enga-
nar os obesos", mas ainda hoje se po-
dem comprar braceletes com hologra-
mas emagrecedores, collants com cris-
tais que derretem a gordura e batons que 
queimam gordura. E o que dizer do Fat 
Whisperer (Sussurrador de Gordura) de 
West Hollywood, um guru que silencio-
samente ordena que suas células de gor-
dura desapareçam? Você pode pensar 
que um "gritador de gordura" seria mais 
eficaz: "Vá para o inferno, banha!" 

E, é claro, os auxiliares dietéticos 
sempre têm um preço. James Duigan 
vende sua bebida em pó BodyComple-
te por 60 libras esterlinas, ou sua Fai-
xa para Exercícios Bodyism (12 libras), 
a versão atual do Cinto Anticorpulên-
cia do século XVIII. Entre os fãs de 
seu Bodyismo, que soa quase religio-
so, está Elie Macpherson. 

Não há nada novo na história das die-
tas. Ela está cheia de figuras fotogêni-
cas, cuja ideia de nirvana é ter o bum-
bum que t inham aos 17 anos. Fazer 
dieta é um negócio obsessivo, carrega-
do de esperança, humilhação, esforço, 
autoconsciência e desejo, temperado 
pelo potencial do fracasso embutido. 
"Com a possível exceção da creduli-
dade dos calvos no campo dos cresce-
dores de cabelo", escreveu um médi-
co desesperado nos anos 1920, "é im-
possível encontrar uma confiança tão 
ingênua na veracidade da palavra im-
pressa quanto a que possuem os obe-
sos no reino dos tratamentos da gor-
dura." As dietas ioiô não funcionam: 
você pode perder de 5% a 10% de seu 
peso, mas quase sempre vai recuperá-
lo. Por isso não gaste seu dinheiro ou 
faça mudanças súbitas e assustadoras. 
Um pouco funciona muito melhor ao 
longo do tempo. 

Determine qual é seu peso natural (e 
aprenda a gostar dele), faça pequenas di-
ferenças (use as escadas e não o eleva-
dor), registre sua perda de peso, planeje 
estratégias e compartilhe sucessos ou re-
veses com os outros. Mantenha as coisas 
simples, ignore novidades dietéticas e o 
peso do julgamento, e dê uma boa olhada 
na antiga filosofia grega da diaita. • 

Tradução: Luiz Roberto Mendes Gonçalves A ut
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Text Box
Fonte: Carta Capital, São Paulo,  n. 695, p. 52-55, 2 maio 2012. 




