llunca ouviu falar em feromonas?
I I Então é altura de perceber a influência que podem ter sua na üda
sexuaÌ.
Feromonassão compostosquímicos
que transmiteminformaçãoentre seres
da mesmaespécie.Sãoproduzidase Iibertadaspor muitos organismos,por isso, pode-seafirmar gue são mensageiros químicos.Por seremvoláteis,transportam facilmente a informação
atravésdo ar. E através do olfacto podem influenciar o sistema nervoso do
organismoreceptor,gerandoalterações
reversíveise rápidas do comportamento. Podem inclusive funcionar como
atractivossexuais,porque Ìibertam um
odor distinto que apela ao mais básico
dos instintos,especialmenteos do sexo
opostodentro da mesmaespécie.
Em mamíferos, as Íeromonas actuam, por exemplo, como atractivos
sexuais,aüso de perigo, mostrando o
caminho para a comida e na marcação
do território.
AÌgumas eúdências sugerem que
as pessoasnaturalmente produzem feromonas que afectam a fisiologia sexual. Estas substâncias fazem parte
dos odoresnormais do corpo,daÍ ã importância do olfacto nas alteraçõesdo
comportamento sexual normal da espécie humana, Exemplo dissoé o caso
de mulheres que reagem à presença
contínua do homem através do aumento de ciclos férteis, níveis mais
elevados de estrogénios e atraso na
menopausa,
As pessoascaptam os odoresqúmicos produzidos pelas Íeromonas através de um órgão situado na cavidade
nasal que está interligado com o hipotálamo (a parte do cérebroque controla as emoções e a excitação sexual)
através de terminaçõesnervosas.Conhecido pelo nome de vomeronasal,
este receptor de feromonasé também
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o órgão que controla as emoções,como o medo ou o desejo sexual. A sua
função consisteem absorvera mensagem das feromonas libertadas pelas
pessoasque nos rodeiam, provocando
diversas emoções e comportamentos.
As glândulas sudoÍparas, por outro
lado, são as responsáveispor produzir
e segregar as feromonasnas pessoas.
Ou seja, quando uma pessoatranspira, expulsa uma quantidade muito pequena destas feromonas, que pode
tomar os indiúduos mais apelativos,
"Ainda que se conheçainfluência das
feromonas no comportamento sexual
de algumas espéciesanimais, acredito
que na espéciehumana, as feromonas
terão uma importância apenas subtil,
se é que ela existe", revela Femando
Lima Magalháes, Contudo, o psicólogo sublinha que "há estudosque indicam que quando mulheres em idade
fértil passam muito tempo juntas, os
ciclos menstruais de cada uma alteram-se lentamente até coincidirem".
Têm sido realizadosalguns estudos
com casais,marido e mulher, e até casais de irmãos gémeos, colocando-os
no mesmoambiente socialpara perceber o impacto das feromonas humanas. Os resultadosdemonstraramque
as pessoasa quem foi aplicadaa suLstância, foram abordadascom mais frequência, Os casaisabraçaram-se,beijaram-se e tiveram relações sexuais
com mais frequênciae um dos gémeos
recebeu o dobro da atenção em comparação com o irmão,
De acordocom FeÌnandoMagalhães,
"a espéciehumana comunica através
de cheiros.Mas a sua percepçãoe os
por vários
seus efeitos são atenuados-ou
factores de ordem cultural
social,
como é o exemplo do uso de perfumes". Para o psìcólogo,"somoJseres
pensantesque interpretamosde forma
complexa e única o meio ambiente.
Existem variáveis que podem explicar
a atracção e o desejo sexual: a nossa
concepçãopessoaldo que é atraente,
as fantasias, a experiênciapassada,a
dinâmica da relação que é estabelecida entre duas pessoase os sinais úsuais, auditivos e tácteis que recebemos. Assim, o desejo envolve factores
biológicos, psicológicos,relacionais,
culturais e situacionais,em que as feromonas poderão ter um papel, mas
bastante ténue, Mesmo que o cheiro
active centros do prazer, este factor
químico perde importância devido à
inJluênciade todos estesfactores", I
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