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Linha do tempo da história

Anos antes  

do presente

13,5 bilhões Surgimento da matéria e da energia. Início da física. Formação dos  

átomos e das moléculas. Início da química.

4,5 bilhões Formação do planeta Terra.

3,8 bilhões Aparecimento dos organismos. Início da biologia.

6 milhões Última avó em comum de humanos e chimpanzés.

2,5 milhões Evolução do gênero Homo na África. Primeiras ferramentas de pedra.

2 milhões Humanos se difundem da África para a Eurásia. Evolução das distintas 

espécies humanas.

500 mil Neandertais evoluem na Europa e no Oriente Médio.

300 mil Uso cotidiano do fogo.

200 mil Homo sapiens evolui na África Oriental.

70 mil Revolução Cognitiva. Surgimento das narrativas ficcionais. 

Início da história. Os sapiens se dispersam a partir da África.

45 mil Os sapiens povoam a Austrália. Extinção da megafauna australiana.

30 mil Extinção dos neandertais.

16 mil Os sapiens se estabelecem na América. Extinção da megafauna  

americana.

13 mil Extinção do Homo floresiensis. O Homo sapiens é a única espécie humana 

sobrevivente.

12 mil Revolução Agrícola. Domesticação de plantas e animais. Povoações 

permanentes.

5 mil Primeiros reinos, sistemas de escrita e de dinheiro. Religiões politeístas.
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4250 Primeiro império — o Império Acádio, de Sargão.

2500 Invenção da moeda — câmbio universal. 

Império Persa — uma ordem política universal “para o bem de todos os 

humanos”. 

Budismo na Índia — uma verdade universal “para libertar todos os seres 

humanos do sofrimento”.

2 mil Império Han na China. Império Romano no Mediterrâneo. Cristianismo.

1400 Islamismo.

500 Revolução Científica. A humanidade admite sua ignorância e começa a 

adquirir um poder sem precedente. Os europeus começam a conquistar a 

América e os oceanos. O planeta todo se torna um único palco histórico. 

Ascensão do capitalismo.

200 Revolução Industrial. Família e comunidade dão lugar a Estado e merca-

do. Extinção em massa de plantas e animais.

O presente Os humanos transcendem as fronteiras do planeta Terra. Armas nucleares 

ameaçam a sobrevivência da humanidade. Os organismos são cada vez 

mais moldados pelo design inteligente e não pela seleção natural.

O futuro O design inteligente vai se tornar o princípio básico da vida? O Homo 

sapiens será substituído por super-humanos?
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parte i

A Revolução Cognitiva

1. Marca de mão humana feita há cerca de 30 mil anos na parede da caverna de 
Chauvet-Pont-d’Arc, no sul da França. Alguém quis dizer: “Estive aqui!”. 
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1. Um animal insignificante

Cerca de 13,5 bilhões de anos atrás, a matéria, a energia, o tempo e o es-

paço surgiram naquilo que é conhecido como Big Bang. A história dessas ca-

racterísticas fundamentais do nosso universo é o que chamamos de física.

Cerca de 300 mil anos mais tarde, a matéria e a energia começaram a se 

fundir em estruturas complexas, conhecidas como átomos, que então se com-

binaram em moléculas. A história dos átomos, das moléculas e de suas intera-

ções é o que chamamos de química.

Cerca de 3,8 bilhões de anos atrás, num planeta chamado Terra, certas 

moléculas se combinaram para formar estruturas especialmente grandes e ela-

boradas denominadas organismos. A história dos organismos é o que chama-

mos de biologia.

Cerca de 70 mil anos atrás, organismos pertencentes à espécie Homo sa-

piens começaram a formar sistemas ainda mais intrincados conhecidos como 

culturas. O desenvolvimento posterior dessas culturas humanas é o que cha-

mamos de história.

Três importantes revoluções moldaram o curso da história: a Revolução 

Cognitiva deu o pontapé inicial na história cerca de 70 mil anos atrás. A Revo-

lução Agrícola a acelerou há aproximadamente 12 mil anos. A Revolução Cien-

tífica, que teve início há apenas quinhentos anos, talvez dê fim à história e co-
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mece algo completamente novo. Este livro conta como essas três revoluções 

afetaram os seres humanos e os demais organismos.

Já havia seres humanos muito antes de haver história. Animais bem pare-

cidos com os humanos modernos surgiram há cerca de 2,5 milhões de anos. 

No entanto, durante incontáveis gerações não se distinguiram da miríade de 

outros organismos com os quais dividiam seu hábitat.

Numa caminhada pela África Oriental de 2 milhões de anos atrás, você 

poderia muito bem topar com um grupo bastante conhecido de personagens 

humanos: mães ansiosas acalentando seus bebês e bandos de crianças despreo-

cupadas brincando na lama; adolescentes temperamentais se rebelando contra 

os ditames da sociedade e idosos cansados que só desejavam ser deixados em 

paz; machos batendo no peito para impressionar a beldade local e matriarcas 

velhas e sábias que já tinham visto de tudo. Todos esses seres humanos arcaicos 

amavam, se divertiam, estabeleciam laços fortes de amizade e competiam por 

status e poder — mas também o faziam chimpanzés, babuínos e elefantes. Não 

havia nada de especial nos humanos. Ninguém, muito menos eles próprios, 

tinha a mais vaga ideia de que um dia seus descendentes caminhariam na Lua, 

realizariam a fissão nuclear, desvendariam o código genético e escreveriam li-

vros de história. A coisa mais importante a saber sobre os humanos pré-histó-

ricos é que eles eram animais insignificantes, que impactavam seu meio am-

biente tanto quanto gorilas, vaga-lumes ou águas-vivas.

Os biólogos classificam os organismos em espécies. Para que determina-

dos animais pertençam à mesma espécie, é preciso que tenham a tendência de 

acasalar entre si, gerando descendentes férteis. Embora cavalos e burros pos-

suam um ancestral recente em comum e compartilhem de muitas característi-

cas físicas, demonstram pouco interesse sexual em membros da outra espécie. 

Acasalam entre si caso sejam induzidos a isso, mas seus descendentes, chama-

dos de mulas, são estéreis. Assim, mutações no dna dos burros nunca são pas-

sadas aos cavalos, e vice-versa. Esses animais são portanto considerados duas 

espécies distintas, trilhando trajetórias evolutivas separadas. Em contraparti-

da, um buldogue e um spaniel podem parecer muito diferentes, porém são 

membros da mesma espécie, partilhando do mesmo fundo genético. Podem 
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acasalar alegremente, e seus filhotes mais tarde vão cruzar com outros cachor-

ros e gerar mais filhotes.

As espécies que evoluíram de um ancestral comum são agrupadas sob o 

nome de “gênero”. Leões, tigres, leopardos e jaguares são espécies diferentes 

dentro do gênero Panthera. Os biólogos identificam os organismos com um 

nome latino duplo, em que o gênero é seguido da espécie. Os leões, por exem-

plo, são chamados de Panthera leo — a espécie leo do gênero Panthera. Pode-

mos assumir que cada leitor deste livro é um Homo sapiens — a espécie sapiens 

(“sábia”) do gênero Homo (“homem”).

Os gêneros, por sua vez, são agrupados em famílias, tais como os felídeos 

(leões, guepardos, gatos domésticos), os canídeos (lobos, raposas, chacais) e os 

elefantídeos (elefantes, mamutes, mastodontes). A linhagem de todos os mem-

bros de uma família foi fundada por uma matriarca ou um patriarca. Todos os 

felinos, por exemplo, do menor gatinho doméstico ao leão mais feroz, compar-

tilham o mesmo antepassado felídeo que viveu há cerca de 25 milhões de anos.

O Homo sapiens também pertence a uma família. Esse fato banal costu-

mava ser um dos segredos mais bem guardados da história. O Homo sapiens 

por muito tempo preferiu se considerar à parte dos animais, um órfão privado 

de família, sem primos ou irmãos e — o que é mais importante — sem pai 

nem mãe. Mas isso não é verdade. Gostemos ou não, somos membros de uma 

família numerosa e especialmente barulhenta chamada grandes primatas. Nos-

sos parentes vivos mais próximos incluem os chimpanzés, os gorilas e os oran-

gotangos. Os chimpanzés são os mais próximos. Apenas 6 milhões de anos 

atrás, uma fêmea primata teve duas filhas: uma se tornou a ancestral de todos 

os chimpanzés e a outra é nossa avó.

esqueletos no armário

O Homo sapiens ocultou um segredo ainda mais incômodo. Além de pos-

suirmos um enorme número de primos incivilizados, no passado também ti-

vemos muitos irmãos e irmãs. Estamos acostumados a pensar em nós mesmos 

como os únicos humanos porque, nos últimos 10 mil anos, a nossa foi de fato 

a única espécie humana presente no planeta. Contudo, o verdadeiro significa-

do da palavra “humano” é “animal pertencente ao gênero Homo”, e já existiram 
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muitas outras espécies desse gênero além do Homo sapiens. Ademais, como 

veremos no último capítulo do livro, num futuro não tão distante poderemos 

mais uma vez ter de lidar com humanos não sapiens. Para elucidar essa ques-

tão, usarei o termo “sapiens” para denotar os membros da espécie Homo sa-

piens, reservando o termo “humano” para me referir a todos os membros do 

gênero Homo.

Os humanos começaram a evoluir na África Oriental cerca de 2,5 milhões 

de anos atrás, a partir de um gênero mais antigo de primatas chamado Austra-

lopithecus, que significa “macaco do Sul”. Há mais ou menos 2 milhões de anos, 

alguns desses homens e mulheres arcaicos abandonaram sua terra natal e po-

voaram vastas regiões do norte da África, da Europa e da Ásia. Uma vez que a 

sobrevivência nas florestas cobertas de neve da Europa setentrional exigia ca-

racterísticas diversas daquelas necessárias para se manter vivo nas selvas úmi-

das e quentes da Indonésia, as populações humanas evoluíram em direções 

diferentes. O resultado foram várias espécies distintas, às quais os cientistas 

atribuíram pomposos nomes latinos.

2. Nossos irmãos segundo reconstruções 
especulativas (da esq. para a dir.): Homo 
rudolfensis (África Oriental), Homo 
erectus (Ásia Oriental) e Homo nean-
derthalensis (Europa e Ásia Ocidental). 
Todos são humanos.
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Os humanos na Europa e na Ásia Ocidental evoluíram para o Homo 

neanderthalensis (“homem do vale do Neander”), popularmente conhecidos 

apenas como “neandertais”. Os neandertais, mais corpulentos e musculosos do 

que nós, sapiens, eram bem adaptados ao clima frio da era do gelo na Eurásia 

ocidental. As regiões mais a leste da Ásia foram povoadas pelo Homo erectus, 

ou “homem ereto”, que lá sobreviveu por quase 2 milhões de anos, sendo assim 

a espécie humana mais duradoura. É provável que essa marca não seja quebra-

da nem mesmo por nossa espécie. Se é questionável que o Homo sapiens ainda 

exista daqui a mil anos, que dirá 2 milhões de anos.

Na ilha de Java, hoje parte da Indonésia, viveu o Homo soloensis, ou “ho-

mem do vale do Solo”, que era adaptado à existência nos trópicos. Em outra 

parte da Indonésia — a pequena ilha de Flores —, humanos arcaicos sofreram 

um processo de nanismo. Eles chegaram pela primeira vez a Flores quando o 

nível do mar estava excepcionalmente baixo, facilitando o acesso à ilha a partir 

do continente. Quando os mares voltaram a subir, alguns indivíduos ficaram 

presos na ilha, que era carente de recursos. As pessoas de maior porte, que 
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precisavam de mais alimento, morreram primeiro. Aqueles que eram menores 

tinham mais chance de sobreviver. Ao longo de muitas gerações, os habitantes 

de Flores se tornaram anões. Essa espécie única, conhecida pelos cientistas co-

mo Homo floresiensis, atingiu uma altura máxima de apenas um metro, pesan-

do não mais que 25 quilos. Contudo, foram capazes de produzir ferramentas 

de pedra e até vez por outra conseguiram caçar alguns dos elefantes da ilha 

— embora esses elefantes também fossem de uma espécie anã.

Em 2010, outro irmão perdido foi salvo do esquecimento quando os cien-

tistas que escavavam a caverna Denisova, na Sibéria, descobriram o osso fossi-

lizado de um dedo. Análises genéticas comprovaram que o dedo pertencia a 

uma espécie humana previamente desconhecida, a que se deu o nome de Ho-

mo denisova. Ninguém sabe quantos mais de nossos parentes perdidos estão 

esperando serem descobertos em outras cavernas, em outras ilhas e em outros 

climas.

Enquanto esses humanos evoluíam na Europa e na Ásia, o mesmo ocorria 

na África Oriental. O berço da humanidade continuou a gerar numerosas ou-

tras espécies, tais como o Homo rudolfensis, ou “homem do lago Rudolf”; o 

Homo ergaster, ou “homem trabalhador”; e mais tarde a nossa própria espécie, 

a que demos imodestamente o nome de Homo sapiens, o “homem sábio”.

Os membros de algumas dessas espécies eram grandalhões, e outros, 

anões. Uns eram caçadores temíveis, e outros, pacíficos coletores de plantas. 

Alguns viveram numa única ilha, ao passo que muitos vagaram por continentes 

inteiros. Mas todos pertenciam ao gênero Homo. Todos eram seres humanos.

É uma falácia comum enxergar tais espécies como se estivessem numa li-

nha reta de descendência, em que o ergaster gera o erectus, o erectus gera os 

neandertais e os neandertais evoluem para nos gerar. Esse modelo linear dá a 

impressão errônea de que, em dado momento, apenas um tipo de humano 

habitava a Terra, e todas as espécies anteriores não passavam de modelos anti-

gos do que nos tornamos. Na verdade, de cerca de 2 milhões de anos até por 

volta de 10 mil anos atrás, o mundo abrigou, ao mesmo tempo, várias espécies 

humanas. E por que não? Hoje há muitas espécies de raposas, ursos e porcos. 

Cem milênios atrás, a Terra era povoada por ao menos seis espécies de huma-

nos. Nossa atual exclusividade, e não o passado de múltiplas espécies, é que é 

peculiar — e talvez incriminadora. Como veremos em breve, nós, os sapiens, 

temos boas razões para reprimir a recordação de nossos irmãos.
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o custo de pensar

A despeito de suas muitas diferenças, todas as espécies humanas compar-

tilham diversas características. A mais notável é o fato de que os humanos 

possuem cérebros extraordinariamente grandes em comparação com o de ou-

tros animais. Mamíferos que pesam sessenta quilos têm em média um cérebro 

de duzentos centímetros cúbicos. Os homens e as mulheres mais antigos, 2,5 

milhões de anos atrás, tinham cérebros de cerca de seiscentos centímetros cú-

bicos. Os sapiens modernos exibem um cérebro com, em média, 1200 a 1400 

centímetros cúbicos. O cérebro dos neandertais era ainda maior.

Que a evolução devesse selecionar cérebros maiores pode parecer óbvio. 

Somos tão encantados por nossa inteligência refinada que presumimos que, 

quando se fala em capacidade cerebral, mais significa melhor. Porém, se fosse 

assim, na família dos felinos também haveria aqueles capazes de aprender cál-

culo, e os sapos teriam a essa altura lançado seu próprio programa espacial. Por 

que cérebros gigantescos são raros no reino animal?

O fato é que um cérebro enorme representa uma exigência enorme para 

o corpo. Não é fácil carregá-lo para toda parte, em especial quando revestido 

de um crânio maciço. E é ainda mais difícil abastecê-lo com energia. No Homo 

sapiens, o cérebro representa entre 2% a 3% do peso corporal, mas consome 

25% da energia do corpo quando em repouso. Em comparação, o cérebro de 

outros macacos demanda apenas 8% de energia enquanto o corpo descansa. 

Os humanos arcaicos pagaram por seu cérebro grande de duas maneiras. Pri-

meiro, dedicaram mais tempo à busca de comida. Segundo, seus músculos se 

atrofiaram. Como um governo redirecionando recursos da defesa para a edu-

cação, os humanos desviaram a energia dos bíceps para os neurônios. Não é 

difícil concluir que essa não foi uma boa estratégia para sobreviver na savana. 

Um chimpanzé não pode ganhar uma discussão com um Homo sapiens, mas 

pode destroçá-lo como se fosse uma boneca de pano.

Hoje nosso cérebro grande se mostra vantajoso, pois podemos fabricar 

carros e armas que nos permitem uma locomoção muito mais rápida que a dos 

chimpanzés e a possibilidade de atirar neles de uma distância segura em vez de 

enfrentá-los numa luta corpo a corpo. Mas carros e armas são fenômenos re-

centes. Durante mais de 2 milhões de anos, as redes neurais dos humanos não 

pararam de crescer, embora, exceto por algumas facas de sílex e uns espetos 
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pontiagudos, os humanos tivessem pouco com que se defender. O que, então, 

impulsionou a evolução do substancial cérebro humano ao longo desses 2 mi-

lhões de anos? Honestamente, não sabemos.

Outra característica singular dos humanos é andar com o corpo ereto 

sobre duas pernas. De pé, é mais fácil visualizar a savana a fim de localizar 

animais de caça ou inimigos, e os braços desnecessários para a locomoção fi-

cam liberados para outros propósitos, tal como atirar pedras ou fazer sinais. 

Quanto mais coisas essas mãos pudessem fazer, mais exitosos eram seus pro-

prietários, motivo pelo qual a pressão evolucionária gerou uma concentração 

crescente de nervos e músculos bastante precisos nas palmas e nos dedos. Co-

mo consequência, os humanos podem executar tarefas muito complexas com 

as mãos — em especial produzir e utilizar ferramentas sofisticadas. A primeira 

evidência da produção de ferramentas data de aproximadamente 2,5 milhões 

de anos, e a manufatura e o uso de ferramentas são os critérios com que os 

arqueólogos reconhecem os antigos humanos.

Entretanto, andar ereto tem suas desvantagens. O esqueleto de nossos an-

tepassados primatas se desenvolveu por milhões de anos a fim de transportar 

uma criatura que andava de quatro e tinha uma cabeça relativamente pequena. 

Adaptar-se a uma posição ereta foi um desafio significativo, em particular 

quando a estrutura precisou suportar um crânio de dimensões substanciais. A 

humanidade pagou pela visão mais ampla e pelas mãos hábeis com dores nas 

costas e torcicolos.

As mulheres pagaram um preço ainda maior. Andar ereto exigia quadris 

mais estreitos, comprimindo o canal vaginal — e isso justamente quando a 

cabeça dos bebês continuava a crescer. A morte durante o trabalho de parto se 

tornou um grave risco para as fêmeas da espécie. As mulheres que davam à luz 

mais cedo, quando a cabeça e o cérebro dos bebês eram menores e mais maleá-

veis, gozavam de certa vantagem e sobreviviam para ter mais filhos. Por essa 

razão, a seleção natural favoreceu os nascimentos precoces. E, na verdade, com-

parados com outros animais, os humanos nascem prematuramente, quando 

muitos de seus sistemas vitais ainda não se desenvolveram por completo. Um 

potro pode trotar pouco depois de nascer, um gatinho se afasta da mãe em 

busca do que comer com poucas semanas de vida. Os bebês humanos são in-

defesos, dependendo durante muitos anos de pessoas mais velhas para seu sus-

tento, sua proteção e sua educação.
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Tal fato contribuiu muito tanto para as extraordinárias habilidades so-
ciais dos humanos quanto para seus problemas sociais únicos. Mães solitárias 
dificilmente seriam capazes de coletar alimentos para seus filhos e para elas 
próprias levando consigo a prole necessitada de atenção. Criar filhos exigia a 
ajuda constante de outros membros da família e vizinhos. É necessária uma 
tribo para criar um humano. Desse modo, a evolução favoreceu aqueles capa-
zes de formar sólidos laços sociais. Além disso, uma vez que nascem subdesen-
volvidos, os humanos podem ser educados e socializados de forma muito mais 
profunda que qualquer outro animal. A maior parte dos mamíferos sai do úte-
ro como vasos de cerâmica de um forno — qualquer tentativa de mudar sua 
forma só resultará em arranhá-los ou quebrá-los. Os humanos saem do útero 
como vidro derretido de uma fornalha. Podem ser retorcidos, esticados e mol-
dados com surpreendente grau de liberdade. É por isso que, hoje em dia, po-
demos educar nossos filhos para se tornarem cristãos ou budistas, capitalistas 
ou socialistas, belicistas ou pacifistas.

Presumimos que um cérebro volumoso, o uso de ferramentas, a capaci-
dade superior de aprendizado e a existência de estruturas sociais complexas 
são imensas vantagens. Parece evidente que essas características transforma-
ram os humanos nos animais mais poderosos da Terra. Mas eles gozaram de 
todas essas vantagens por 2 milhões de anos, durante os quais continuaram a 
ser criaturas débeis e marginais. Desse modo, humanos que viveram há 1 mi-
lhão de anos, apesar de contarem com um cérebro grande e ferramentas afia-
das de pedra, temiam bastante os predadores, raramente caçavam animais de 
maior porte e subsistiam sobretudo colhendo plantas, apanhando insetos, cap-
turando pequenos animais e comendo a carniça deixada por outros carnívoros 
mais poderosos.

Um dos usos mais comuns das primeiras ferramentas de pedra consistia 

em quebrar ossos a fim de chegar ao tutano. Alguns pesquisadores acreditam 

que esse foi nosso nicho original. Assim como os pica-paus se especializam em 

extrair insetos dos troncos das árvores, os primeiros humanos se especializa-

ram em extrair tutano dos ossos. Por que o tutano? Suponha que você observe 

um bando de leões matar e devorar uma girafa. Você espera pacientemente até 

que eles terminem, mas ainda não chegou sua vez porque antes as hienas e os 

chacais — e você não ousa interferir — vasculham o que sobrou. Só então 
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você e seus companheiros têm coragem de se aproximar da carcaça, olhando 

com cuidado para um lado e para o outro — e então avançam sobre o único 

tecido comestível que restou.

Isso é essencial para compreendermos nossa história e nossa psicologia. A 

posição do gênero Homo na cadeia alimentar foi, até recentemente, bem inter-

mediária. Durante milhões de anos, os humanos caçaram criaturas menores e 

colheram o que podiam, enquanto eram o tempo todo caçados por predadores 

maiores. Foi apenas há 400 mil anos que várias espécies de homens começa-

ram a caçar animais grandes com alguma regularidade, e só nos últimos 100 

mil anos — com a ascensão do Homo sapiens — pulamos para o topo da cadeia 

alimentar.

Esse salto espetacular do meio para o topo da cadeia teve imensas conse-

quências. Outros animais no alto da pirâmide, tais como os leões e os tubarões, 

chegaram muito gradualmente a suas posições, ao longo de milhões de anos. 

Isso permitiu que o ecossistema desenvolvesse pesos e contrapesos a fim de 

evitar que eles causassem muita destruição. À medida que os leões se tornaram 

mais mortíferos, as gazelas evoluíram para correr mais rápido, as hienas para 

trabalhar melhor em conjunto, os rinocerontes para ficar mais mal-encarados. 

Por outro lado, a humanidade ascendeu ao cume tão depressa que o ecossiste-

ma não teve tempo de se adaptar. Além do mais, os próprios humanos não 

foram capazes de fazê-lo. Muitos dos principais predadores do planeta são 

criaturas majestosas. Milhões de anos de domínio lhes deram bastante auto-

confiança. Os sapiens, por outro lado, mais se assemelham ao ditador de uma 

república de bananas. Como estivemos até recentemente entre os oprimidos 

nas savanas, guardamos muitos receios e ansiedades a respeito da nossa posi-

ção, o que nos faz duas vezes mais cruéis e perigosos. Muitas calamidades his-

tóricas, de guerras mortais a catástrofes climáticas, resultaram desse salto pre-

cipitado.

uma raça de cozinheiros

Um passo importante para chegar ao topo foi o controle do fogo. Algumas 

espécies humanas podem ter feito uso ocasional do fogo até 800 mil anos atrás, 

mas há cerca de 300 mil anos os Homo erectus, os neandertais e os antepassados 
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do Homo sapiens começaram a usar o fogo diariamente. Os humanos tinham 

então uma fonte confiável de luz e calor, assim como uma arma letal contra os 

leões que os rodeavam. Não muito depois, os humanos podem até ter passado 

a atear fogo de forma deliberada em seu entorno. Uma queimada cuidadosa-

mente controlada era capaz de transformar matagais estéreis e intransponíveis 

em excelentes pradarias repletas de animais de caça. Além disso, uma vez extin-

to o fogo, os empreendedores da Idade da Pedra podiam caminhar pelas áreas 

ainda fumegantes coletando animais, nozes e tubérculos assados.

Mas a melhor coisa que o fogo proporcionou foi a possibilidade de cozi-

nhar. Produtos que os humanos não tinham condições de digerir em sua forma 

natural — tais como trigo, arroz e batatas — se transformaram em itens básicos 

da nossa dieta uma vez cozidos. O fogo não somente modifica a química do ali-
mento, mas também altera sua biologia. O cozimento matava germes e parasitas. 
Os humanos passaram ainda a ter muito mais facilidade de mastigar e digerir 
suas comidas prediletas, tais como frutas, nozes, insetos e carniça, caso fossem 
cozidas. Enquanto chimpanzés gastam cinco horas por dia mastigando alimen-
tos crus, apenas uma hora é o bastante para quem consome comidas assadas.

O hábito de cozinhar permitiu que os humanos comessem uma variedade 

maior de alimentos e dedicassem menos tempo à nutrição, além de necessita-

rem de dentes menores e de intestinos mais curtos. Alguns estudiosos acredi-

tam que há um vínculo direto entre o hábito de cozinhar, o encurtamento do 

trato intestinal e o crescimento do cérebro humano. Tendo em vista que intes-

tinos longos e cérebros avantajados consomem bastante energia, é difícil ter os 

dois ao mesmo tempo. Ao encurtar os intestinos e reduzir seu consumo ener-

gético, o costume de cozinhar acidentalmente abriu caminho para o surgimen-

to dos cérebros enormes de neandertais e sapiens.1

O fogo também abriu o primeiro abismo significativo entre o homem e os 
outros animais. O poder de quase todos os animais depende de seus corpos: a 
força dos músculos, o tamanho dos dentes, a amplitude das asas. Embora pos-
sam se valer de ventos e correntes, são incapazes de controlar essas forças natu-
rais, estando sempre limitados por sua estrutura física. As águias, por exemplo, 
identificam as correntes ascendentes que se elevam do solo, abrem suas asas 
enormes e deixam que o ar quente as leve para cima. No entanto, elas não con-
seguem controlar a localização das correntes, e o máximo de capacidade que 
têm para carregar qualquer coisa é estritamente proporcional à envergadura de 
suas asas.
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Quando os homens domesticaram o fogo, ganharam o controle de uma 

força obediente e potencialmente ilimitada. Ao contrário das águias, os huma-

nos podiam escolher quando e onde iriam acender o fogo, sendo capazes de 

explorá-lo para uma grande variedade de tarefas. E o que é mais importante: o 

poder do fogo não estava limitado pela forma, estrutura ou força do corpo 

humano. Uma única mulher, com uma pedra ou um pedaço de pau, era capaz 

de incendiar toda uma floresta em questão de horas. A domesticação do fogo 

foi um sinal do que estava por vir.

cuidando de nossos irmãos

Apesar dos benefícios do fogo, há 150 mil anos os humanos ainda eram 

criaturas marginais. Podiam agora afugentar os leões, se aquecer durante as 

noites frias e queimar uma ou outra floresta. Todavia, somando todas as espé-

cies, talvez não existisse mais de 1 milhão de humanos vivendo entre o arquipé-

lago da Indonésia e a península Ibérica, um mero pontinho no radar ecológico.

Nossa espécie, Homo sapiens, já estava presente no palco mundial, mas até 

então somente cuidando de seus afazeres num canto da África. Não sabemos 

ao certo onde e quando esses animais classificados como Homo sapiens evoluí-

ram a partir de algum tipo anterior de humanos, porém a maioria dos cientis-

tas concorda que, por volta de 150 mil anos atrás, a África Oriental estava po-

voada por sapiens semelhantes a nós. Se algum deles aparecesse num necrotério 

moderno, o patologista local não notaria nada de diferente. Graças aos benefí-

cios do fogo, eles tinham dentes e mandíbula menores que os de seus antepas-

sados, já exibindo cérebros volumosos do tamanho do nosso.

Também é consenso entre os cientistas que, há cerca de 70 mil anos, os 

sapiens da África Oriental se espalharam em direção à península Arábica e, de 

lá, rapidamente povoaram todo o continente da Eurásia.

Quando o Homo sapiens chegou à Arábia, a maior parte da Eurásia já ha-

via sido povoada por outros humanos. O que aconteceu com eles? Há duas 

teorias conflitantes. A “teoria da miscigenação” conta uma história de atração, 

sexo e cruzamentos. À medida que os imigrantes africanos se espalharam pelo 

mundo, cruzaram com outras populações humanas, e hoje somos o resultado 

dessa miscigenação.
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