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 A expressão do título parece que era do Eça de Queiroz, mas o que seria, na 

época dele, uma mulher bem nutrida? Os grandes pintores não tomaram como modelos 

mulheres mal nutridas ou com aparência de nutrição deficitária. Bronzino, Goya, 

Edouard Manet e Renoir não economizaram tinta com as banhistas e outras figuras 

femininas. 

A natureza parece atuar com equilíbrio. Há alguma normalidade em tudo isso. 

Anatomia todo mundo tem, como disse o Millor, mas fica muito melhor nas mulheres. 

Desde menino, venho observando-as, não sendo gordas nem magras aquelas de que 

falei, com admiração, em várias ocasiões.  

Não era magra a Marilyn Monroe, muito menos a Kim Novak do filme Férias de 

amor. E como atiçavam a imaginação de toda gente. Alguém me presenteou com o livro 

ilustrado Il riso in tasca, com o título em português de O livro de bolso do risoto, da 

autoria de Luciano Boseggia (3. ed. São Paulo : DBA, 2004). Fui folheando até parar na 

página 15, de que depois obteria cópias para alguns contemporâneos: Silvana Mangano, 

boia-fria trabalhando dentro d’água em plantação de arroz, de short bem simples, junto 

às atrizes não-profissionais, na sua estréia com 19 anos no filme neo-realista italiano 

Arroz amargo, de 1949. Poucos anos depois, a nossa miss Marta Rocha exibiria as 

famosas polegadas a mais nos quadris, que contribuiriam para o modelo padrão de meio 

século atrás. 

Às vezes o assunto de outra possível crônica se intromete. O cronista Carlinhos 

de Oliveira dirigiu-se à casa da atriz Tônia Carreiro, há vários anos, para entrevistá-la. 

Ela se achava na piscina com os netos pequenos. Comentando a entrevista, ele 

escreveria que ela era a primeira avó com coxas que ele vira. Sem dúvida, a imagem da 

avó, há algumas décadas, era a da Dona Benta do Sítio do Pica-pau Amarelo. 

Começavam mudanças no visual feminino, ao mesmo tempo em que o amargo 

comentário da atriz Shirley MacLaine, de que, para os norte-americanos, a vida sexual 

da mulher não passava dos 33 anos de idade, caía no esquecimento. 



Mas houve os anos 60, assim como houve a mini-saia que celebrizou a inglesa 

Mary Quant, sua criadora, apesar de magra, e houve, principalmente, a magreza extrema 

da modelo Twiggy. Até então a gente olhava aquelas criaturas extremamente magras e 

passava as páginas, com pressa. Os desfiles de moda se restringiam aos seus ambientes. 

A partir de então, os desfiles invadiram outras passarelas e suas esquálidas sacerdotisas 

tornaram-se populares, ao ponto de se imporem como novo padrão de beleza. 

Influência inegável exerceria, a partir do final dos anos 50, a atriz Audrey 

Hepburn, rosto de menina em corpo de manequim: A princesa e o plebeu, Sabrina, My 

fair lady, Charada, Bonequinha de luxo – como pôde um rosto angelical fazer tanto 

pelo novo padrão de beleza feminina? 

Não creio que seja necessário enumerar as modelos famosas, transitando, com 

total desenvoltura, das passarelas para as telas do cinema e da TV, além dos palcos de 

maior prestígio 

Aí apareceram os outdoors da Dove, fabricante de cosméticos, em meados de 

2005, em São Paulo. Neles se viam algumas mulheres de vários tipos com coxas, quer 

dizer, bem nutridas, conforme o padrão de décadas e até séculos atrás. Não convém 

esquecer os sacrifícios a que se submetiam as modelos do final do último milênio e 

início do atual, para conseguirem a magreza exagerada, aspecto que reforça a imagem de 

sacerdotisas que usei. A falta de apetite, em geral provocada, para o emagrecimento das 

modelos banalizou-se como anorexia. Os efeitos devastadores dos regimes pareciam 

concentrar-se nas pernas femininas. 

Pensei que a campanha fosse só local. Passando alguns dias em New York, 

contudo, percebi, em Times Square, dois vistosos outdoors da Dove, com as saudosas 

mulheres de outras eras. E realmente todas elas passavam a sensação de alegria, de 

maior liberdade e segurança, de vida mais intensa. 

Não é de admirar que a patrocinadora tenha tido resultados significativos em 

suas vendas, como foi amplamente divulgado nos meios de comunicação, recentemente. 

Nada, contudo, pode comparar-se à alegria de matar saudades de tempos mais 

fartos e saudáveis da nossa vida. 

  


