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Tendência.
Não tomar
banho por opção

É um nicho mas está a crescer na cultura americana a ideia de que
tomar banho diariamente não é bom nem necessário.Tal como
usar desodorizante ou lavar o cabelo. Uma geração au naturel

Catherine Saint Louis
Califórnia,Texas, EUA
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orgânicos para a pele, viaja frequentemen-
te em negócios para se encontrar com
clientes nos hotéis de cinco estrelas onde
a sua linha é vendida. Estes poderão ficar
surpreendidos ao ler que Palmer, uma
pequena morena bem composta, toma
duche “não mais de três vezes por sema-
na”, menos ainda se não fizer exercício.
Palmer sustenta que uma toalha embebi-
da com sabão “debaixo dos braços, entre
as pernas e nas solas dos pés” é tudo o que
necessita para ficar “realmente limpa”.
Quando está a trabalhar, o odor das axi-
las é retirado com uma fatia de limão.

Desafiando a cultura da limpeza que pre-
valece desde os anos 40, um contingente
de rebeldes abdica deliberadamente do
banho diário e outros padrões estabeleci-
dos da higiene pessoal, como o uso fre-
quente de champô e desodorizante. Para
os convertidos, existem muitas razões para
se lavarem menos e cheirarem mais como
eles próprios. “Não precisamos de nos lavar
da mesma forma que fazíamos quando
éramos agricultores”, afirma Katherine
Ashenburg, 65 anos, autora de “The Dirt
on Clean: An Unsanitized History”. Desde
o advento dos automóveis e das máqui-

nas que reduzem a necessidade de mão-
-de-obra, “nunca precisámos de nos lavar
tão pouco, mas fazêmo-lo mais”. “Vão cha-
mar-me Catherine suja, mas não faz mal.
Continuo a ser convidada para festas!”

A retenção dos óleos naturais da pele e
a poupança de água são duas das razões
que Palmer e outros apontam para evi-
tar o duche diário. Houve quem concluís-
se que o desodorizante é desnecessário
depois de se esquecer de o usar sem que
houvesse repercussões sociais ou quem
esteja preocupado por os antiperspiran-
tes poderem ter alumínio, embora nem
o National Cancer Institute nem a Alzhei-
mer’s Association partilharem tais preo-
cupações. Usar champô com pouca fre-
quência pode ajudar à retenção da humi-
dade nos cabelos secos e realçar a forma
dos caracóis, argumenta quem aderiu à
prática; para alguns homens, tem tudo a
ver com o look despenteado na moda.

Resista ao impulso de ficar horrorizado
com esta franja da sociedade: eles podem
ter alguma razão. Os investigadores des-
cobriram recentemente que tal como os
intestinos contêm bactérias boas que os
ajudam a funcionar de forma mais eficien-

John Wesley Wilder Jr. traba-
lha num oculista em Filadélfia.
Só lava o cabelo uma vez por
mês e durante três anos não
usou desodorizante

te, também a nossa pele beneficia com
microrganismos que talvez não queira-
mos ver ir pelo ralo. “As bactérias boas
educam as células da nossa pele para criar
osnossosprópriosantibióticos”,dizRichard
Gallo, chefe da divisão de dermatologia na
Universidade da Califórnia, em San Die-
go. “Produzem os seus próprios antibióti-
cos, que matam as bactérias nocivas.”

Algumas pessoas queixam-se há muito
que tomar demasiados duches torna a
sua pele seca ou mais propensa ao apa-
recimento de eczemas e Gallo diz que os
cientistas estão a começar a perceber por-
quê. “Não se trata só de remover os lípi-
dos e os óleos da pele que está a secar”,
afirma. Pode estar a “remover algumas
das bactérias boas que ajudam a manter
o equilíbrio saudável da pele”.

Elaine Larson, professora na Escola de
Enfermagem da Universidade de Colum-
bia, com um doutoramento em epidemio-
logia, previne que quem anda de metro
ou frequenta o ginásio deve considerar o
sabonete. “Se está frio e é época de gripe,
temos de nos livrar das coisas que não se
incluem nos nossos germes naturais.”

A pressão da publicidade
Seja qual for a motivação, a higiene pes-
soal nos EUA é há muito um grande negó-
cio. Há anúncios muito difundidos dirigi-
dos à ansiedade acerca do odor corporal
(que comprovadamente geram), dos clás-
sicos que dizem aos consumidores “Levan-
te a mão se está Segura!” aos anúncios
recentes e populares com o actor Isaiah
Mustapha a vender o gel de banho Old Spi-
ce. A publicidade parece resultar: os adul-
tos com menos de 24 anos usam desodo-
rizante e antiperspirante mais de nove
vezes por semana, mas, mesmo em gru-
pos etários mais velhos, a utilização nun-
ca desce para menos de uma vez por dia,
segundo a Mintel, empresa de estudos de
mercado. 93% dos adultos utilizam cham-
pô quase todos os dias, refere o estudo. As
estatísticas fiáveis sobre quantas vezes os
americanos tomam duche já são mais difí-
ceis de encontrar, afirma Regina Corso,
vice-presidente da Harris Poll. “As pessoas
hesitam em dizer que não tomam duche
todos os dias”, diz.

Porém, Todd Felix, actor e produtor onli-
ne na Sony, que vive em Los Angeles, fica
feliz por dizer que considera o desodori-
zante desnecessário e os antiperspirantes
absurdos. Na sua opinião, usar os últimos
é o mesmo que cobrir os poros com plás-
tico. Para controlar o odor corporal, toma
um duche diário com um gel de banho
Dove sem cheiro, habitualmente depois do
ginásio. Mas Felix, que tem 30 e poucos
anos e não quer que o tomem por hippie,
é cauteloso em revelar que não usa pro-
tecção nas axilas às pessoas com quem
namora. “Quando dizemos a uma pessoa
que não utilizamos desodorizante, ouvi-
mos ‘Oh, tão europeu, tão moderno’.”

As poucas vezes que, num encontro,
Felix mencionou que passa bem sem deso-
dorizante, as coisas depressa ficaram,

DUCHE DIÁRIO É UM HÁBITO america-
no profundamente arreigado. A maioria
das pessoas mais depressa admite a infi-
delidade do que a falta de duche há vários
dias. Porém, Jenefer Palmer, 55 anos, de
Malibu, Califórnia, reconhece alegremen-
te que não toma duche ou usa champô
diariamente e nunca usa desodorizante.
Não, ela não trabalha de pijama a partir
de casa. Na realidade, Palmer, directora
executiva da Osea, uma linha de produtos
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bem, azedas. “É estranho, mas não chei-
ro a suor”, anunciará Felix. Depois, diz,
“o comentário é sempre ‘Achas que não
cheiras a suor.’” (Felix admite que vive
com o terror do raro dia fétido.)

Mark Merkel, engenheiro de Birdsboro,
Pensilvânia, tem a certeza que cheira bem.
Como? Recentemente, Merkel, 29 anos,
disse à mãe e à irmã que deixou de usar
o velho Speed Stick quando era adolescen-
te e elas ficaram chocadas. “Foi do tipo
‘Cheirem-me, quero lá saber!’”, disse-lhes,
acrescentando: “Provavelmente acharam
que eu ainda tinha 14 anos e fazia isso por-
que alguém me disse que o fizesse.”

Manter óleos e bactérias
O costume americano da higiene rigorosa
atingiu o auge na Segunda Guerra Mun-
dial, quando na maioria dos lares se cons-
truiu uma casa de banho com banheira,
explica Ahenburg, a autora de “The Dirt
on Clean”, e intensificou-se com os esfor-
ços de marketing do pós-guerra. Mas os
padrões estão a relaxar, pelo menos em
certos nichos. Um artigo da revista “Paren-
ting” de Novembro sugere que as mães
stressadas não precisam de tomar duche
todos os dias: “O ar é mais seco no Inver-
no, o que significa que necessita dos lubri-
ficantes naturais da sua pele.”

Na página do Facebook do livro “Run
Like a Mother”, uma bíblia para pais acti-
vos, Bethany Hoffmann Becker, assisten-
te jurídica de 32 anos de Hutto, Texas, pos-
tou recentemente: “Corro para casa à hora
do almoço e só tenho tempo para toalhi-
tas. Só tomo duche antes de me deitar.”

Entretanto, as vendas de champô seco –
um spray utilizado para prolongar o tem-
po entre duches com espuma – “mais do

que duplicou” de 2007 para 2009, segun-
do a NPD Group. Recentemente, o conse-
lhodeadministraçãodoInvestmentBanking
Club, onde 20% dos sócios são da faculda-
dedeEconomiadaUniversidadedeColum-
bia, enviou um “lembrete amigável” de
“regras básicas de higiene pessoal” aos
membros que procuram emprego. Um
mandamento: “Ande com antiperspiran-
te se receia o suor.” Porém, muitos aspi-
rantes a profissionais são alegremente
indiferentes ao suor ou ao odor. “Não acho
que cheire pior que qualquer outro tipo e
conheço muitas pessoas que dizem a mes-
ma coisa”, afirma Blake Johnson, 25 anos,
candidato ao curso de Direito que acabou
de se mudar para Norman, Oklahoma.
“Nuncamedisseramquecheiromal.Quan-
do digo que não uso desodorizante, as pes-
soas ficam surpreendidas.”

Comoseestivesseadefenderumcasoem
tribunal, prossegue: “Quando trabalhava
em São Francisco, num gabinete de um
prestigiado escritório de advogados, tinha
de usar sempre camisa e gravata e acho
que a dada altura o meu chefe teria dito:
“Tenho de falar contigo... Já toda a gente
no escritório reparou.” Nunca aconteceu.
Johnson, que toma banho dia sim dia não
e é parecido com o falecido cantor Elliott
Smith, confessa que deixa o cabelo ficar
oleoso para poder penteá-lo como quer. “É
cool parecer que não ligamos à aparência”,
diz. “Temos de investir tempo e dinheiro,
para parecer que não fizemos nada, ou
tomamos o caminho mais fácil e não lava-
mos o cabelo durante semana e meia.”

Cabelo lavado
uma vez por mês
John Wesley Wilder Jr., 30 anos, vende-
dor numa loja de óptica em Filadélfia, não
só se converteu ao cabelo por lavar – só

usa champô Head & Shoulders uma vez
por mês para reduzir o cabelo frisado –
mas também ao que poderemos chamar
o seu perfume pessoal. “Estava a habi-
tuar-me a não cheirar a Old Spice mas
sim a mim próprio”, diz Wilder, que não
usou desodorizante durante três anos. A
onda de calor do último Verão forçou-o a
reconsiderar. “Quando não tomava duche
era terrível”, prossegue. Agora usa oca-
sionalmente um desodorizante natural.

“É um pouco diferente, mas não é mau”,
afirma sobre a sua experiência, inspira-
da pela preocupação em relação ao alu-
mínio nos antiperspirantes mas também
por vários colegas de apartamento que
passavam sem eles. “Não foi uma coisa
terrível”, diz Wilder, acrescentando com
uma gargalhada: “Alguns deviam usar
desodorizante ou tomar duche mais vezes.”

De facto, aqueles que experimentam a
abordagem laissez-passer à higiene têm
de estar preparados para reacções negati-
vas. Tara Freymoyer, 26 anos, gerente de
propriedade em Birdsboro, deixou de usar
desodorizante depois de começar a namo-
rarcomMerkel,quetambémnãousa.Tem
amigas que “franzem o nariz e dizem ‘És
nojenta.’” Mas Freymoyer, que usa cham-
pô Herbal Essences, é persistente em par-
te por causa do medo de que os antipers-
pirantes possam causar cancro. “Se é por
causadaminhasaúde,que importasechei-
ro um bocadinho mal?”

Alice Feiring, jornalista de vinhos de
Manhattan, diz, a brincar, que o Outono é
a “estação de não tomar banho” (na reali-
dade toma quatro por semana). “Não foi
assim que te criei”, diz a mãe. “O que é que
as pessoas vão pensar?” Mas Feiring, 52
anos, é resoluta. “Não gosto que a minha
pele fique seca”, diz. “É um mito que as pes-
soas precisem de limpeza diária a fundo.”
Trad.:Fabrico Próprio
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Todd Felix é actor e produtor
online na Sony, em Los Ange-
les. Considera o desodorizan-
te desnecessário e o antipers-
pirante absurdo
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Um banho por semana
A tendência tem cada vez mais
adeptos nos EUA.Dita que o banho
diário é desnecessário e o desodorizante
é absurdo [Págs.16-18]
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Ganha adeptos na
América a tendência
do banho único
por semana


