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Introdução

Este livro nasceu há alguns anos, quando eu andava a ler em simultâ-
neo três obras de história aparentemente não relacionadas. Uma versava 
sobre o Primeiro Imperador da China, que pôs um milhão de campo-
neses a construir aquela Grande Muralha. Outra era sobre a vida 
nómada na Ásia Central, nos séculos que precederam a conquista 
mongol. A terceira dedicava-se a guerreiros bárbaros, como Átila,  
o Huno, que atacaram Roma nos seus últimos dias.

Como estava a ler os três livros ao mesmo tempo, reparei em algo 
que provavelmente não me ocorreria noutras circunstâncias. A elevação 
da Grande Muralha da China teve algo que ver com a queda do 
Império Romano. Um pensamento provocador. China e Roma eram 
dois mundos completamente diferentes e não sabiam quase nada um 
do outro nessa altura, mas entre eles estendiam-se as planícies centro-
-asiáticas dos nómadas, de onde avançaram os Hunos a cavalo. Quando 
acontecia algo de grande na China — como a construção de uma 
muralha que servia de bloqueio aos invasores nómadas —, o evento 
propagava-se como uma onda através do mundo nómada, acabando 
por chegar a Roma. E claro que grandes acontecimentos em Roma 
desencadearam efeitos cascata em sentido contrário.

O que me intrigou não foi a ligação Roma-China em si, mas a 
própria interligação como aspeto da história humana. Fui à procura 
de outros exemplos e não foram difíceis de encontrar. As práticas 
religiosas prescritas pelo profeta Maomé tinham, afinal, algo que ver 
com a aquisição pelos Europeus da bússola magnética. A conquista de 
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Jerusalém no século xii pelos Turcos seljúcidas teve raízes subtis  
que remontavam a perdas de colheitas na Escandinávia séculos antes. 
As políticas da dinastia Ming na China contribuíram para a Revolução 
Americana. A invenção no século xix do descaroçador de algodão nos 
Estados Unidos devastou a vida familiar na África subsariana… e a 
lista prossegue interminável.

Até mesmo há dezenas de milhares de anos, ao que parece, quando 
éramos bandos isolados de caçadores-recoletores que ignoravam os 
muitos outros bandos que vagueavam pela Terra, constituíamos,  
de alguma maneira, uma única rede alargada de povos interligados. 
O emaranhado globalizado que hoje somos é apenas o capítulo mais 
recente de uma história que remonta pelo menos há 40 mil anos, 
talvez mesmo há 60 mil.

Este livro pega na interligação como uma das linhas de interme-
diação da história do mundo, mas reconhece outra face dessa história. 
Ao mesmo tempo que estamos cada vez mais interligados, distingui-
mo-nos ainda mais uns dos outros enquanto grupos. Vivemos no mesmo 
planeta, mas em muitos mundos diferentes. Aquilo que cada um de 
nós vê como o mundo inteiro é apenas o mundo como o vemos, sejamos 
«nós» quem formos. O que conhecemos como história do mundo é, na 
verdade, uma narrativa histórica mundial socialmente construída e 
centrada em alguém. Há uma eurocêntrica, uma islamocêntrica, uma 
sinocêntrica e muitas outras. O número delas depende de quantos 
conjuntos de povos na Terra se consideram a si mesmos como um «nós» 
distinto dos «outros». Quaisquer duas narrativas históricas mundiais 
podem arrolar os mesmos acontecimentos e, todavia, serem histórias 
diferentes, porque a forma da narrativa depende do narrador da histó-
ria. Dizer que uma das muitas histórias mundiais possíveis centradas 
em alguém é a verdadeira história do mundo é como dizer que um dos 
mapas da página ao lado representa o mundo como realmente é.

Em última análise, a forma da narrativa é o elemento decisivo. 
Claro que a história lida com factos, mas, na história, esses factos 
servem fundamentalmente uma narrativa. Quando construímos a 
nossa história, estamos a inventar-nos. Era isso que fazíamos naquelas 
grutas, há muito tempo, congregados em volta do fogo, transmitindo 
aos nossos filhos aquilo de que nos recordávamos a respeito dos nossos 

A Invenção do Passado 5750_dp_MIOLO AF.indd   12 21/09/2020   18:36



13

A Invenção do Passado

O Mundo

O Mundo

O Mundo

A Invenção do Passado 5750_dp_MIOLO AF.indd   13 21/09/2020   18:36



14

Tamim Ansary

pais, entregando-nos a reminiscências de aventuras determinantes que 
tínhamos partilhado, a discutir acerca de qual de nós tinha realmente 
matado o urso e a tirar conclusões sobre o sentido da vida a partir das 
estrelas que víamos lá em cima — porque quando as gentes antigas 
erguiam os olhos para o céu noturno, não viam apenas estrelas, viam 
constelações. Disseram «Aquilo é um urso» e disseram «Olhem, um 
caçador poderoso»; e os companheiros assentiram com a cabeça e, 
desde que toda a gente no grupo visse o urso e o forte caçador, ali 
estavam eles.

É muito fácil para nós, gente moderna, dizer que as constelações 
não estavam verdadeiramente lá. Sim, é verdade que aquelas conste-
lações só existiam nas mentes das pessoas que olhavam — mas, afinal, 
tudo o que vemos e sabemos enquanto seres humanos é, num certo 
sentido, uma constelação: está ali porque o vemos. Existimos como 
constelações de pessoas. Estamos imersos em constelações de ideias. 
Vivemos num universo de constelações que são, elas próprias, consti-
tuídas por constelações. No universo social, as constelações são o mais 
reais que podem ser.

As constelações sociais concebem propósitos e estabelecem as 
agendas da história: países, famílias, impérios, nações, clãs, corporações, 
tribos, clubes, partidos políticos, associações, grupos de vizinhança, 
movimentos sociais, turbas, civilizações, grupinhos de liceu — tudo 
isso são constelações. Não existem fora da cultura. Ao ser analisado 
mais atentamente, o caçador possante desfaz-se em estrelas individuais 
dispersas. O mesmo se aplica às constelações sociais. Clã, país, movi-
mento, turba — atente bem em cada um deles e tudo o que verá são 
seres humanos individuais e as suas ideias.

A cultura é um mundo que inventámos e continuamos a inventar, 
um mundo que desapareceria sem nós. As constelações sociais não são 
como rios ou pedras, não existem no universo físico e, todavia, têm 
uma existência tão real como inundações ou desabamentos. Têm de 
existir, porque fazem coisas no mundo físico: constroem pontes, travam 
guerras, inventam automóveis, enviam foguetes para a Lua. Qualquer 
ser humano individual que integre uma dessas constelações pode sair 
sem que a constelação desapareça instantaneamente. Todos os indiví-
duos que compõem um todo social podem ser substituídos por outras 
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pessoas sem que a constelação perca a sua identidade e continuidade. 
Cada americano que existiu há 150 anos já morreu e desapareceu; 
contudo, a América continua a exercer influência. Cada muçulmano 
vivo em 1900 já morreu, mas uma entidade islâmica palpável continua 
a influenciar acontecimentos reais. Quando falamos de história, esta-
mos a falar de acontecimentos que só aconteceram no universo cultu-
ral e, nesse universo, as constelações sociais representam o enredo: são 
elas as personagens que desfilam no palco.

Há 40 mil anos, tais constelações sociais adquiriram existência 
pela imaginação de pequenos grupos de pessoas que se conheciam 
pessoalmente e aquilo que viam juntos era quem eram em conjunto. 
Já não somos 50 pessoas numa caverna; somos oito mil milhões de 
pessoas espalhadas por todo o mundo. Nenhum de nós consegue ter 
a perspetiva de todos os oito mil milhões. Cada um de nós é parte de 
algum mundo social mais pequeno e está preso à perspetiva do nosso 
próprio mundo. Não vemos as mesmas estrelas e, ainda que víssemos, 
não veríamos as mesmas constelações: o que vemos lá em cima reflete 
quem somos cá em baixo, e cá em baixo não constituímos todos um 
único grupo. A história continua a acontecer em razão desse facto: não 
pertencemos todos a um só grupo.

Quando eu andava na escola secundária, deparei com a palavra 
defenestração. Tive de consultar um dicionário para ficar a saber que esta 
estranha palavra significava «atirar alguém por uma janela» e intrigou-
-me que existisse sequer uma tal palavra. Afinal, não existe designação 
para atirar alguém de uma varanda, da porta para fora ou de um carro 
em movimento; então, porquê defenestração?

A resposta (descobri depois) remonta a algo que aconteceu na 
Europa Central há quatro séculos. Em 1618, num dia bonito, um 
grupo de fidalgos católicos chegou à cidade de Praga, onde a maioria 
da população era luterana. Os fidalgos católicos tinham lá ido para 
entregar uma mensagem do sacro imperador romano: luteranos, dizia 
o imperador, têm de parar de construir igrejas em território real.  
Os luteranos escutaram e depois arrastaram dois daqueles fidalgos 
católicos até à janela e atiraram-nos lá para fora. A sala do encontro 
ficava no terceiro andar do edifício, por isso a queda para o chão foi 
de 20 metros. Foi essa a famosa Defenestração de Praga.
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Espantosamente, ambos os fidalgos sobreviveram. Ficou então 
disponível o palco para a interpretação. O que significava a sobrevi-
vência deles? Bem, dependia de quem se era. Os católicos viam o 
acontecimento como milagre, prova de que Deus estava do seu lado. 
Os luteranos atentaram na razão por que os nobres sobreviveram: 
caíram numa pilha de estrume. Católicos e luteranos eram ambos 
cristãos, mas quando se encontravam não viam companheiros cristãos, 
companheiros alemães nem companheiros de coisa alguma. Quando 
olhavam para o mesmo acontecimento, não viam o mesmo aconteci-
mento. Até quando se sentavam na mesma sala, viviam em mundos 
diferentes e esses mundos só existiam na cultura.

Não eram somente católicos e luteranos. Nessa altura, abundavam 
na Europa grupos distintos de cristãos que se viam a si mesmos como 
«nós» e aos outros grupos cristãos europeus como «eles». Luteranos e 
calvinistas eram ambos protestantes, mas os próprios protestantes eram 
compostos por muitos grupos mutuamente exclusivos, cada um com 
a sua mundividência. No barril de pólvora do nós e eles que era a 
Europa do século xvii, a Defenestração de Praga originou a Guerra 
dos Trinta Anos, uma contenda horrível em que cerca de oito milhões 
de pessoas foram mortas ou morreram de inanição, muitas delas não 
combatentes. Porém, os adversários não eram, em última análise, 
indivíduos; eram constelações sociais.

Poderiam os grupos implicados numa tal brutalidade alguma vez 
reconciliar-se? Poderiam os seus descendentes alguma vez olhar-se entre 
si e ver outra coisa que não «os outros»? Deve ter parecido impensável 
há 400 anos. E todavia, hoje, uma família luterana descendente de 
alemães pode viver ao lado de uma família presbiteriana descendente 
de escoceses, nalguma pequena cidade do Minnesota, sem que alguma 
delas saiba sequer, necessariamente, que tipo de cristãos são os seus 
vizinhos e muito menos se importe com isso. Um católico e um pro-
testante podem aderir ao mesmo clube de leitura sem se preocuparem 
com a defenestração e ter conversas animadas em que a religião nunca 
vem à baila.

Não se trata de as diferenças entre esses grupos se terem evaporado. 
As doutrinas deles permanecem tão diferentes como sempre. Só que, 
de alguma maneira, com o passar do tempo tornaram-se diferentes 
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partes da mesma cultura, um único nós partilhado amorfo e mais vasto. 
Exemplos como este abundam em todas as civilizações. Por vezes, 
mundos pequenos fundem-se em mundos mais amplos; ou mundos 
pequenos entrelaçam-se para se tornarem partes distintas de totalidades 
singulares maiores, sendo a maneira como isto acontece um enigma 
que só pode ser decifrado no universo cultural. Talvez algum dia duas 
famílias que vivam na mesma rua e enviem os filhos para o mesmo 
jardim de infância não saibam ou nem se interessem em saber, se os 
seus vizinhos são cristãos luteranos ou muçulmanos wahabitas.

Ou talvez não, porque, apesar de ser verdade que estamos a ficar 
cada vez mais interligados, não ignoremos a maneira como o estamos 
a fazer: aglutinando-nos inexoravelmente como conglomerados, torrões 
e constelações sociais. As ideias e a informação não se limitam a pro-
pagar-se como ondas pelo mar humano; viajam de cultura para cultura 
e, quando atravessam as respetivas fronteiras, algumas coisas mudam. 
E algumas coisas não. E por vezes as fronteiras esbatem-se e surge algo 
cultural maior, em que estão integradas partes de ambas as culturas e 
em que os fantasmas das anteriores constelações culturais mais peque-
nas ainda vivem e respiram.

Pense num pequeno exemplo. O xadrez é hoje jogado em todo o 
mundo, mas no século vi apenas era jogado na Índia, onde foi inven-
tado. Nesse tempo, segundo a lenda, havia um rei que acreditava 
ardentemente no livre arbítrio. Os jogos de dados irritavam-no; ele 
queria um jogo em que os participantes controlassem o seu próprio 
destino. Um sábio chamado Sissa respondeu ao desafio inventando 
um jogo que dependia totalmente do pensamento estratégico, o tipo 
de pensamento que leva ao sucesso na guerra. O rei ficou tão encantado 
que ofereceu ouro ao inventor, mas o humilde Sissa só quis trigo como 
recompensa: um grão pelo primeiro quadrado no tabuleiro do seu jogo, 
dois pelo segundo, quatro pelo terceiro e assim em diante. O jogo era 
disputado num tabuleiro dividido em 64 quadrados e, quando o rei 
tentou obsequiar o pedido de Sissa, descobriu que duplicar a quantidade 
de trigo de quadrado para quadrado resultava num total superior a 
todo o trigo produzido pelo reino num ano — como bem sabia Sissa, 
pois ele era matemático e a matemática era uma das glórias da cultura 
indiana à época.
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A criação de Sissa refletiu de muitas maneiras, grandes e pequenas, 
o contexto cultural dele. Era um jogo para quatro jogadores, cada um 
dos quais tinha oito peças. Uma representava o rei e outra o seu 
principal general. O resto das peças representava as quatro divisões 
típicas dos exércitos indianos desse tempo: carros, cavalaria, elefantes 
e, obviamente, infantaria. O jogo chamava-se chaturanga, que signi-
fica «quatro ramos ou membros». Numa Índia politicamente frag-
mentada, uma guerra travada simultaneamente entre quatro 
combatentes fazia sentido.

No entanto, da Índia o jogo passou para a Pérsia, uma sociedade 
monolítica encerrada numa luta épica com uma Roma igualmente 
monolítica. A Pérsia estava impregnada por uma mundividência que 
via a polaridade como princípio fundamental da realidade: luz contra 
as trevas, noite contra o dia, bem contra o mal, vida contra a morte 
— era isto que constituía o mundo, diziam os Persas, e o mundo em 
que eles pensavam só existia na cultura, nesse reino socialmente cons-
truído.

Como seria previsível, na Pérsia o chaturanga tornou-se um jogo 
para apenas dois jogadores, cada um com 16 peças. O tabuleiro foi 
redesenhado para apresentar quadrados alternados claros e escuros.  
E o jogo adquiriu várias caraterísticas da cultura local. O próprio nome, 
chaturanga, mudou para a palavra persa de sonoridade aparentada 
satranj, «uma centena de preocupações». O general veio a ser vizir,  
o mais destacado conselheiro político — todos os monarcas persas 
tinham um. Já não eram usados carros na guerra, pelo que o carro do 
jogo indiano veio a ser a rukh, uma ave gigante e feroz do folclore persa.

Nos tempos medievais, o jogo fizera caminho através da Espanha 
para a Europa Ocidental. E veja-se o que ali aconteceu. O vizir tor-
nou-se rainha. A cavalaria passou a cavaleiros. Os elefantes foram 
substituídos por bispos. A Europa não tinha uma ave folclórica como 
a rukh persa, mas rukh soava como roq, que era o francês para pedra, 
pelo que as peças antes conhecidas por rukhs passavam agora a caste-
los de pedra.

Não obstante as caraterísticas visíveis irem mudando, a estrutura 
interna do jogo perdurou: a ordem entre as partes, a matriz, poderia 
dizer-se. O número de peças manteve-se constante e deslocavam-se da 
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mesma maneira. Os elefantes eram agora bispos, mas continuavam a 
ser dois e só podiam avançar na diagonal. Os carros passaram a ser 
castelos, mas os carros moviam-se, portanto os castelos também. O rei 
continuava a ser a peça mais preciosa no tabuleiro e todo o jogo visava 
ainda proteger um indivíduo que quase nada fazia. O xeque continuava 
a ser xeque, e o xeque-mate, xeque-mate. Os peões conservaram-se peões 
porque, aparentemente, todas as sociedades têm abundância deles. E as 
estratégias que funcionavam na Índia funcionavam igualmente bem na 
Pérsia e na Europa. Sissa já desapareceu há muito (talvez decapitado, 
depois de tentar ficar com toda a produção anual de trigo do reino), mas 
as ideias matemáticas da Índia do século vi continuam a ser patamares 
sólidos no edifício do atual conhecimento humano.

O que aconteceu ao xadrez acontece com quase tudo na cultura 
humana. Somos todos uma única humanidade, mas nunca paramos 
de criar turbilhões de exclusão. Ao interagirmos, propagam-se efeitos 
cascata de um redemoinho humano para outro e, nesse processo, 
algumas coisas mudam, outras não, e por vezes surge algo de novo, 
em geral algo de maior vulto.

Há 40 mil anos, existíamos apenas como inúmeros bandos peque-
nos e autónomos de caçadores-recoletores, extensamente distribuídos 
pela natureza, a vaguear por um mundo quase inteiramente inalterado 
pela nossa existência. Dificilmente alguém chegava a encontrar outro 
humano que não conhecesse já, exceto nos nascimentos — e todavia, 
ainda assim, não tínhamos consciência do facto de que estávamos todos 
interligados. Atualmente, cada polegada habitável do planeta é habitada 
por humanos; nenhum lugar do planeta escapa inalterado à nossa ati-
vidade, nenhuma vida se pode desenvolver isolada do fluxo da atividade 
humana, qualquer ação humana em qualquer lugar pode ter conse-
quências para qualquer outro humano noutro lugar — e todavia, ainda 
assim, por mais interligados que estejamos, continuamos a agrupar-nos 
em muitos microcosmos diferentes e socialmente construídos que com-
partilham a totalidade incognoscível do próprio mundo.

De uma perspetiva abrangente, vista de cima, poderíamos consi-
derar a história humana como a história gerada pela expansão destes 
microcosmos no plano cultural e as interações que ocorrem quando 
eles se intersetam ou sobrepõem, interações que produzem tudo,  

A Invenção do Passado 5750_dp_MIOLO AF.indd   19 21/09/2020   18:36



20

Tamim Ansary

de confusão psicológica, caos social e guerra a florescimento cultural, 
despertares religiosos e progressos intelectuais. O mais significativo, 
porém, até mesmo entre as conquistas e as escravizações, as violações 
e os assassínios, é que as ideias associam-se e entremeiam-se até que 
emergem quadros concetuais novos e mais abrangentes. Vemo-lo nos 
desenvolvimentos sociais e económicos, na guerra, na tecnologia e na 
invenção, na religião, arte, filosofia e ciência. Vemo-lo no rumo dos 
impérios e na disseminação das ideias. Vemo-lo no derrube ocasional 
de um paradigma global por outro.

A teia humana tem vindo a densificar-se desde há dezenas de 
milhares de anos e continuará certamente a fazê-lo. Dentro de um 
ano, dez anos, cem anos, se ainda por cá andarmos, as nossas vidas 
não se terão tornado menos entretecidas, mas mais. Cada vez mais é 
a tendência, a inexorável tendência. Parece haver um único empreen-
dimento em curso, mas é demasiado vasto para se abarcar com o olhar. 
Ou, pelo menos, ainda não o podemos ver, tal como os antigos Chi-
neses não conseguiam ver como estavam a afetar a Roma antiga e 
vice-versa. Todos queremos fazer parte de algo maior do que nós, mas 
esse algo maior ainda não foi a humanidade como um todo. A traje-
tória parece avançar de muitos para um, mas só a trajetória não nos 
pode dizer se é realmente para aí que se encaminha esta história, 
sobretudo porque não somos ainda, certamente, uma única e grande 
família — ou, na verdade, qualquer coisa grande.

Para entrevermos a estrada à nossa frente, temos de olhar para a 
estrada que se estende atrás de nós. Como foi que chegámos de onde 
estávamos para onde estamos? Se a interligação sempre crescente é a 
linha de passagem, qual é a forma da narrativa até aqui? Quais são os 
seus temas e pontos de viragem? Quais têm sido os seus capítulos, fases 
e acontecimentos-chave? Em suma, se a história é uma história que 
contamos uns aos outros, qual é o enredo?

Foi essa história que fui procurar há todos esses anos, quando me 
ocorreu pela primeira vez que a ascensão da China tinha algo que ver 
com a queda de Roma. E este livro é a história que encontrei.
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Utensílios, Linguagem e Ambiente

Entre as criaturas da Terra, só nós, humanos, usamos utensílios 
e linguagem para em grupo lidar eficazmente com o nosso ambiente. 
A linguagem possibilita as histórias; e as histórias míticas são o 
que dá coesão aos grupos humanos. Nos nossos tempos primitivos, 
as nossas narrativas míticas resultavam da geografia. Formávamos 
teias de significado com as pessoas no nosso ambiente mais próximo. 
O lugar onde vivíamos era quem éramos. Mediante intercomu-
nicação constante, acumulámos suposições partilhadas acerca 
de temas tão profundos como o tempo e o espaço, a vida e a morte, 
o bem e o mal. Vivíamos e morríamos em paisagens simbólicas 
entretecidas com as nossas ideias e, tanto quanto sabíamos, essas 
paisagens eram o mundo em si mesmo. Entretanto, nalgum 
outro ambiente, talvez a poucas centenas de quilómetros de 
distância, pessoas congregadas em torno de outro facto geográ-
fico relevante e a trabalhar em sintonia para arrancar o sustento 
a esse ambiente viviam numa paisagem simbólica diferente, por 
elas construída coletivamente.
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O Palco Físico 
(15 mil milhões a. C. a 50 000 a. C.)

Um dia, no outono de 1940, quatro adolescentes franceses vagueavam 
pelos bosques próximos do lugar onde habitavam, no sudoeste de 
França, em busca de um tesouro lendário enterrado de que ouviram 
falar, quando o cão deles, Robot, correu de súbito para uma depressão 
aberta por uma árvore tombada e começou a escavar algo com as patas. 
Os adolescentes precipitaram-se com esperança… mas não: não era 
uma velha arca de tesouro; era apenas uma pequena abertura negra 
no solo.

Fizeram então o que fazem os adolescentes, o que eu poderia 
certamente ter feito: meteram-se pelo buraco para ver onde ia dar. 
Tinham lanternas com eles, o que era bom, porque o buraco descia 
extensivamente antes de finalmente desembocar num espaço cavernoso. 
E ali, apontando com as lanternas em volta, viram, nas paredes e até 
no teto uns cinco ou seis metros acima dos seus olhos que se arrega-
lavam, pinturas em tamanho ampliado de búfalos, veados e outros 
animais, traçadas graciosa e realisticamente a negro, encarnado, ocre 
e amarelo. Tinham encontrado uma das mais espetaculares galerias 
de arte paleolítica: a gruta de Lascaux.

Espetacular, mas não única. Pinturas rupestres como aquelas têm 
sido encontradas por todo o mundo desde 1868 e continuam a ser 
encontradas em centenas de lugares, de Espanha à Líbia e à Indonésia. 
Em muitos casos, as pinturas de uma determinada caverna foram 
feitas no decurso de milhares de anos: as pessoas de sucessivas gerações 
iam lá para pintar. No entanto, as mais antigas foram feitas há cerca 
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de 40 mil anos e o mais estranho é que essas pinturas mais primitivas 
eram já deveras sofisticadas. O que não apareceram foram produtos 
de transição. Não se trata de os pintores da Idade da Pedra terem 
passado algumas centenas de gerações a aprender a rabiscar, depois 
mais algumas centenas a fazer manchas que revelam vagamente formas 
animais e, por fim, terem descoberto como criar cavalos e caçadores 
reconhecíveis. Em vez disso, parece que há cerca de 35 a 40 milénios, 
muito de repente, as pessoas começaram a produzir arte sofisticada.  
E não foram somente pinturas. Na Ásia Menor, os paleoantropólogos 
desenterraram joalharia sofisticada criada por volta da mesma altura 
que as pinturas rupestres. Na região meridional de África, descobriram 
lâminas decorativas em pedra acabadas com um requinte ainda sem 
paralelo. Na Alemanha, foi encontrada uma escultura de uma mulher 
em osso e com a dimensão de amuleto, com braços e pernas demasiado 
finos, mas seios, nádegas e vulva protuberantes.

Porque atingiram os humanos a mestria artística de forma tão 
abrupta? Havia outros primatas produtores de utensílios a viver na 
mesma altura que os nossos antepassados Homo sapiens e criaram, mais 
ou menos, a mesma variedade de objetos, mas os deles não mudaram 
muito no decurso de milhares de anos, ao passo que os nossos sofreram 
um desenvolvimento súbito e drástico. Alguma coisa deverá ter acon-
tecido há cerca de 45 mil anos, mas que terá sido? Em que poderia ter 
consistido?

Aninhada no seio da resposta a essa pergunta está a nossa história 
humana.

Toda a história tem um contexto e, no nosso caso, o contexto é o 
universo físico, por isso é por aí que começamos. Os físicos dizem-nos 
que o universo físico nasceu há cerca de 13,32 mil milhões de anos,  
o que pode parecer muito tempo até pensarmos que se todos esses 
anos fossem dólares, não seriam suficientes para construir três porta-
-aviões modernos, por isso, de certos pontos de vista, e até segundo 
os físicos, o universo é bastante jovem.

Tudo principiou, dizem eles, com uma explosão a partir de um 
ponto sem dimensão. Por acaso, muitos livros sagrados religiosos dizem 
algo parecido. Até ao momento deste big bang, não havia espaço, por 
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isso seria desprovido de significado dizer que se tratava de um ponto 
pequeno. Também com esta explosão, nasceu o próprio tempo, por 
isso não faria sentido iniciar qualquer frase com as palavras «imedia-
tamente antes do Big Bang». Não havia o antes; houve somente o 
depois.

No rescaldo do Big Bang, a massa em expansão de matéria simples 
coagulou em inumeráveis biliões de estrelas, todas a distanciarem-se 
progressivamente entre si, embora não de algum ponto central, porque 
tudo, incluindo o próprio espaço, se estava a expandir (e ainda está). 
Da nossa perspetiva, o universo começou a tornar-se interessante há 
aproximadamente 4,54 mil milhões de anos, quando a Terra veio a 
existir, uma das oito nuvens de poeira astral que se aglutinaram nesta 
região do espaço em torno de uma estrela local. Devido a atração 
gravitacional de cada partícula para com todas as outras, cada nuvem 
convergiu gradualmente, rodopiando como um patinador no gelo, 
cada vez mais concentrada e coesa, até que se compactou num corpo 
esférico que girava sobre o seu eixo e rodava, como os seus sete plane-
tas irmãos, em redor do Sol*.

Na juventude, a nossa querida Terra era uma bola escaldante de 
lava. Ao cabo de mil milhões de anos, mais ou menos, a camada 
exterior arrefeceu, formando uma crosta rochosa. Depois começaram 
as chuvas, que prosseguiram até todo o planeta estar coberto por água.

Misturadas nesta água estavam algumas moléculas simples, como 
metano, dióxido de carbono e amoníaco, moléculas com propensão 
química para se ligarem ao colidirem. Quando isso aconteceu, forma-
ram unidades individuais mais complexas. É verdade que apenas podia 
constituir-se aleatoriamente um número limitado de novas combinações 
desses primeiros e poucos tipos de moléculas, mas à medida que pas-
saram a existir novas combinações, o número das futuras combinações 

* A propósito, quando eu era jovem, diziam-nos que havia nove planetas, mas o mais 
periférico foi recentemente despromovido. Pobre Plutão, ali fora na zona mais fria e 
escura do sistema solar, já nem é sequer considerado planeta, apenas planeta-anão,  
o que é pouco melhor do que asteroide. Contudo, ainda mais recentemente, os astró-
nomos julgam ter detetado uma enorme bola escura e gelada, dez vezes maior que a 
nossa Terra, para lá de Plutão. Está demasiado longe do Sol para refletir muita luz, 
razão por que levou tanto tempo a ser descoberta. Os astrónomos têm-lhe chamado 
(entra a música sinistra) Planeta Nove.
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possíveis também aumentou. Graças ao conjunto sempre crescente de 
«possíveis adjacentes»*, o universo material continuou a aumentar em 
variedade e complexidade. Não havia qualquer possibilidade de essas 
poucas moléculas simples iniciais em colisão poderem formar aciden-
talmente um sapo ou uma ave. Os sapos e as aves não eram possíveis 
adjacentes. E colidir para formar substâncias ligeiramente mais com-
plexas, como aminoácidos? Lípidos? Nucleótidos? Sem dúvida. Não 
só possível, como inevitável.

Em quaisquer sistemas fechados (dizem-nos os físicos) tende a 
aumentar o nível de desordem. Aparentemente, é essa a lei. Livros 
arrumados ao acaso nas estantes por pessoas casuais não vêm a ficar 
acidentalmente por ordem alfabética; simplesmente, não é essa a orien-
tação por defeito da realidade física. Globalmente, um curso de água 
flui sempre de cima para baixo, de mais ordem para menos ordem, até 
que não haja mais «baixo» para continuar, altura em que a corrente se 
concentra como lago e deixa de todo de existir. Chama-se a isto entro-
pia. Porém, as leis da física também estabelecem que a entropia pode 
ser contida ou até revertida durante algum tempo no interior de um 
sistema fechado — se puder contar-se com alguma energia vinda de 
fora. A água flui sempre a descer, a menos que se introduza uma bomba 
no circuito. O fogo extingue-se, a menos que seja alimentado com 
mais lenha. Um quarto em boa ordem vai ficando mais confuso,  
a menos que alguém se esforce um pouco a arrumá-lo. Presume-se que 
isto não pode acontecer no universo como um todo. Porquê? Porque, 
por definição, nada existe fora do universo como um todo. Para para-
frasear o filósofo Ludwig Wittgenstein, «O universo é tudo o que é o 
caso». Como não há exterior do qual possa provir a energia, a entropia 
só pode ser contida num pequeno sistema fechado situado dentro do 
ambiente mais vasto.

Há cerca de quatro mil milhões de anos, pequenos sistemas fecha-
dos precisamente deste tipo começaram a surgir no planeta Terra. 
Desenvolveram-se em lugares onde fraturas diminutas no fundo do 
oceano deixaram sair calor do núcleo ainda em fusão da Terra. Aí (ou 

* A expressão foi cunhada pelo escritor de divulgação científica Steven Johnson no seu 
livro As Ideias que Mudaram o Mundo.
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talvez noutro lugar), moléculas como aminoácidos, lípidos e nucleó-
tidos ligaram-se, constituindo ambientes coerentes em que as leis da 
entropia não se aplicavam: em que a água podia (metaforicamente 
falando) correr para cima, em que os fogos podiam (metaforicamente 
falando) continuar a arder. Esses pequenos coágulos de moléculas 
foram os precursores das primeiras células simples, as unidades fun-
damentais da vida.

A vida é, então, um sistema fechado inserido num ambiente envol-
vente: tem uma ordem interna entre as suas partes que transforma as 
suas muitas moléculas num único todo. Isto aplica-se a cada uma das 
formas de vida. Uma célula. Um sapo. Um ser humano. Escolha o leitor.

A vida é, portanto, como uma constelação cujas estrelas são molé-
culas. A constelação não é nenhuma das suas estrelas, mas a ordem 
que existe entre todas. Uma forma de vida, qualquer forma de vida, 
deve consumir energia para conservar a sua estrutura interna e a ener-
gia tem de vir do mundo exterior. Rudemente falando, as células têm 
de comer. Se não extraírem energia suficiente para se manterem, per-
dem coerência. Se a incoerência continuar a aumentar, chega uma 
altura em que a constelação já não existe. As suas partes materiais, as 
suas moléculas, ainda perduram algures, mas a constelação já não 
existe de forma alguma. A vida deu lugar à morte.

Os primeiros vestígios da vida fizeram a sua aparição no oceano 
global há perto de quatro mil milhões de anos, ou talvez ainda antes. 
Seja qual for o quadro temporal, uma coisa é certa: a vida é quase tão 
antiga como a própria Terra. E embora qualquer unidade particular 
de matéria viva estivesse destinada a morrer, a vida como um todo 
proliferou e, por meio de reprodução, expandiu a sua capacidade para 
resistir à entropia. É, em síntese, a história da vida: os indivíduos vivem, 
reproduzem-se e morrem, mas a vida como um todo expande-se, 
ramifica-se e adquire complexidade. Pelo menos, até aqui, sempre 
foi assim.

No decurso de milhares de milhões de anos, formas de vida uni-
celulares evoluíram para inumeráveis formas multicelulares distintas. 
Entretanto, o palco físico continuou a alterar-se. A terra emergiu das 
águas e formou um enorme continente. Esse único grande continente 
cindiu-se em dois. As duas grandes frações afastaram-se. Cada uma 
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delas fragmentou-se ainda mais e continuaram a deslocar-se até atin-
girem uma configuração muito próxima da que existe hoje: aqui a 
maciça Eurásia, logo a sul dela a gigantesca África, a pequena Austrá-
lia para leste, as Américas muito distantes no outro lado do planeta e 
a Antártida no sul mais remoto, além de ilhas dispersas aqui e ali, 
algumas delas tão grandes que tinham quase o tamanho de continen-
tes. Não havia humanos no planeta, mas o palco físico para a história 
humana estava agora montado.

Há cerca de 55 milhões de anos, uma ilha tão grande que era prati-
camente um continente embateu na massa terrestre eurasiática.  
Eu disse «embateu» porque ainda estou preso à escala temporal geo-
lógica. Na nossa escala temporal, nada haveria de notável neste período 
a não ser um sismo ocasional e talvez uma ou duas erupções vulcâ-
nicas em cada século, mais ou menos.

Porém, à escala temporal geológica, este subcontinente a colidir 
l-e-n-t-a-m-e-n-t-e com a Eurásia fez a Terra enrugar-se no ponto de 
justaposição e essa cordilheira enrugada veio a ser os Himalaias, as 
montanhas mais altas do mundo. O nascimento dessas montanhas 
tem significado para a história humana devido ao efeito que tiveram 
nos padrões climáticos dessa região. Ventos a soprar dos mares para o 
interior largavam a sua humidade quando atingiam essas encostas 
elevadas e todos esses aguaceiros criaram as florestas densas no Sudeste 
Asiático e no subcontinente chamado Índia. Libertos da humidade, 
os ventos continuaram a soprar na direção sul, para África, aquecendo 
à medida que progrediam. O ar quente e seco alterou a vegetação do 
Nordeste Africano. Tinham-se desenvolvido ali florestas cerradas em 
tempos mais húmidos; agora, com a chegada dos ventos secos, essas 
florestas começaram a recuar.

A floresta africana era nessa altura habitada por espécies animais 
numerosas, incluindo primatas de muitas variedades. Alguns dos 
primatas retiraram-se com as florestas em retração, optando por per-
manecer no ambiente com que mais estavam preparados para lidar. 
Outros, no entanto, desenvolveram um novo modo de vida na orla da 
floresta, onde a vegetação mais rarefeita deixara clareiras entre as 
árvores. Alguns primatas começaram a viver aí tanto no solo como 
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nas árvores. É provável que andassem por ali em parte como miúdos 
num parque infantil, agarrando-se aos ramos e caminhando por baixo 
deles. Ao mesmo tempo, os matagais continuaram a reduzir-se. Aquilo 
que fora floresta ponteada por clareiras transformou-se em savana: 
campo coberto de erva com aglomerados de árvores.

U TENSÍLIOS

A savana foi onde tudo principiou para nós. Aqueles símios arboríco-
las (mas já parcialmente bípedes) que viviam precisamente onde a 
floresta bordejava a savana desenvolveram a capacidade de caminhar 
sobre duas pernas sem se agarrarem a ramos, uma ótima aptidão com 
que contar no seu habitat, visto permitir-lhes correr em pasto aberto 
até ao aglomerado de árvores mais próximo e depois regressar rapida-
mente à segurança da floresta se fosse necessário. Sendo bípedes, não 
precisavam dos membros dianteiros para correr; podiam fazer outras 
coisas com esses apêndices e, assim, pernas transformaram-se em 
braços e patas transformaram-se em mãos, surgindo depois o polegar 
oponível e a hábil capacidade para criar utensílios, bem como os cére-
bros maiores e mais inteligentes adequados para todas as novas coisas 
que essas criaturas eram capazes de fazer.

Mas espere: a savana foi apenas uma parte da história. Outro fator 
revelou-se igualmente crucial para o nosso aparecimento. O Nordeste 
Africano era geologicamente instável nessa altura, o que provocou 
flutuações climáticas acentuadas. Há cerca de dois ou dois milhões e 
meio de anos, esta região começou a alternar entre quente e fria, húmida 
e seca. As épocas de monção deram lugar a secas prolongadas que 
deram lugar a monções. Os prados passaram a desertos e a pântanos. 
Essas flutuações ocorreram ao longo de milhares de anos, não milhões. 
E milhares não é muito. Criaturas que estavam tão perfeitamente 
adaptadas ao seu ambiente, como as chaves às suas fechaduras, viram-
-se em apuros. As mudanças foram demasiado rápidas para que a 
evolução biológica interviesse em socorro delas. Condições ambientais 
erráticas como estas favoreciam os indivíduos generalistas sobre os 
especialistas. Era melhor ser adaptável do que adaptado.
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Num mundo onde as criaturas tinham de alterar continuamente 
as suas estratégias de sobrevivência, polegares, mãos, braços e bipedismo 
faziam toda a diferença. Primatas com essas caraterísticas podiam 
ultrapassar a adaptação biológica através da manufatura de utensílios 
para compensar as suas deficiências biológicas. A princípio, usavam 
certamente fragmentos do seu ambiente como utensílios: com pedras 
pesadas quebravam nozes, com pedras irregulares moíam sementes, 
com pedras afiadas abatiam presas. Em seguida, porém — e de modo 
significativo —, começaram a usar os utensílios que encontravam para 
fabricar utensílios: usando rochas para lascar outras rochas até obterem 
facas, usando rochas para afiar paus e obter lanças. Em suma, come-
çaram a inventar.

Não foi só uma espécie de primata a fazê-lo. No decurso de vários 
milhões de anos, viveu neste planeta um grande número de diferentes 
primatas bípedes que produziam utensílios. Alguns extinguiram-se, 
outros evoluíram para criaturas mais aptas, continuando a alargar-se 
a gama de ferramentas ao seu dispor. Aprenderam a acender, a manter 
e a controlar o fogo (sim, o fogo é um utensílio). Aprenderam a caçar 
em grupos coordenados, o que fez deles predadores temíveis, sobretudo 
porque se equiparam com lanças, clavas e redes — em suma, com 
utensílios. Não se limitavam a matar e a comer outras criaturas; esfo-
lavam algumas e vestiam as peles dessas criaturas sobre as suas. Ima-
gine-se como devem ter parecido assustadores para os seus 
contemporâneos.

Estes novos tipos de primatas bípedes usaram as suas excelentes 
aptidões de marcha para percorrerem toda a África e atravessar a 
Eurásia. Ao contrário de outros animais, podiam instalar-se em todo 
o tipo de ambientes naturais porque dispunham de utensílios. Muda-
ram-se para florestas, desertos, pântanos, planícies, vertentes de mon-
tanha, vales fluviais… e esses ambientes diversificados influenciaram 
quem eles eram e como viviam. Se a história é uma trança, o ambiente 
é um dos seus três principais cordões. Os utensílios são um segundo 
muito aparentado. Há um terceiro cordão, mas veio mais tarde. Quem 
somos e aquilo que fomos tem estado, desde o início, relacionado de 
modo complexo com onde estivemos e com o que fizemos para lidar 
com a natureza nesses lugares.
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Nenhuma das criaturas que vagueavam pelo planeta há um milhão 
de anos poderia ter sido considerada humana. Nenhuma passaria hoje 
despercebida num centro comercial. Biologicamente, não se tratava 
ainda de seres humanos. Porém, a metamorfose constante da vida na 
Terra prosseguiu até que, há cerca de cem mil anos, mais ou menos 
umas dezenas de milénios, alguns primatas bípedes no mundo eram 
anatomicamente indistinguíveis dos seres humanos atuais. Os cientis-
tas chamam a essas criaturas Homo sapiens sapiens, que significa «homens 
duplamente sábios» (o que é uma expressão bastante presumida, se 
pensarmos nisso, uma vez que foi inventada por nós, humanos, para 
nos designar).

Foi então aí? Há uma centena de milhares de anos? Estaria o pano 
a subir, prestes a iniciar-se o drama humano? Arriscaria dizer que não, 
ainda não. O palco estava pronto, mas os personagens ainda não tinham 
entrado. Esses Homo sapiens primitivos ainda careciam de uma coisa 
que nós, humanos modernos, damos como garantida, o que nos traz 
de volta ao nosso ponto de partida. Há cerca de 45 mil anos, nós, 
humanos, começámos a criar desenhos, a tocar flautas e a dançar.  
Na competição por bons alimentos, fomos ultrapassando todos os 
outros primatas primitivos em cena. Algo deve ter acontecido preci-
samente nessa altura, algo que desencadeou a ascensão dos seres huma-
nos para a posição dominante. O que foi?

A resposta parece ser: surgiu a verdadeira linguagem.
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A História Principia com a Linguagem
(50 000 a. C. a 30 000 a. C.)

Os Neandertais dispunham do equipamento físico para formar palavras, 
mas as palavras não são linguagem. Os corvos emitem sons que corres-
pondem a diversos elementos do seu ambiente. Poderia até dizer-se que 
têm uma palavra para humano e outra para cão. São ainda capazes de 
criar sons novos para indicar seres humanos particulares. Podem croci-
tar um som que diz aos seus companheiros corvos «Lavrador Brown!», 
mas trata-se somente de mais uma palavra. As palavras não são lingua-
gem. No mesmo sentido, investigadores da vida animal ensinaram em 
tempos linguagem gestual a uma gorila chamada Koko, tendo ela apren-
dido os sinais para mais de mil coisas particulares, como gelado. Contudo, 
Koko apenas possuía um vocabulário. Era capaz de nomear coisas, o que 
na verdade é apenas uma forma de apontá-las. Isso não basta.

A verdadeira linguagem começa quando as palavras se podem 
aglutinar a outras palavras para formar uma variedade infinita de 
combinações com sentido. A linguagem é vocabulário implantado na 
gramática e na sintaxe. Na verdadeira linguagem, enquanto algumas 
palavras têm de facto uma relação direta com um elemento ou acon-
tecimento presente no mundo, como por exemplo:

Cadeira
Comer
Matar
… outras palavras nem tanto, como:
Não
Portanto
Muito
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Na verdade, o significado de muitas palavras não é a sua relação 
com algo existente no mundo físico; é a sua relação com outras palavras. 
Desenvolver a linguagem significou termos podido passar a usar pala-
vras como se elas fossem os objetos nomeados. As palavras puderam 
então separar-se das coisas e ter uma existência própria. Tendo isso 
acontecido, pôde formar-se todo um mundo de palavras, paralelo ao 
mundo das coisas, relacionado com o mundo das coisas, mas não 
idêntico ao mundo das coisas. Dois utilizadores da linguagem podiam 
entrar nesse mundo e interagir com ele como se fosse o próprio mundo.

Imagine dois indivíduos a conversar. Um diz: «Podemos encon-
trar-nos para almoçar amanhã, naquele lugar dos tacos em Cortland»; 
e o outro responde: «Conta comigo. A que horas? Pelo meio-dia?» Nada 
na envolvência física deles corresponde a qualquer das palavras pro-
nunciadas por ambos. Amanhã? Almoçar? Meio-dia? Para o que 
poderiam eles apontar? Nada. E estas nem sequer são as elocuções deles 
mais distintamente linguísticas. Veja o podemos, o naquele e o pelo: 
essas palavras não apontam para o que quer que seja em lugar algum. 
Existem somente no universo linguístico que partilham com amanhã, 
almoçar e meio-dia.

Quando adquirimos verdadeira linguagem, progredimos para lá 
da mera emissão de sons que impeliam os nossos companheiros a fugir, 
a lutar ou a salivar. Elevámos a nossa parada para a produção de sons 
que evocavam, na imaginação dos nossos pares humanos, um simu-
lacro de todo o mundo. Quando dois indivíduos falam de ir comer 
tacos amanhã ao meio-dia, não só estão a interagir num mundo que 
cada um deles imagina; estão a imaginar o mesmo mundo. Se não 
estivessem, não apareceriam ambos à mesma hora e no mesmo lugar 
amanhã. Trata-se de algo verdadeiramente incrível: estão a imaginar 
o mesmo mundo.

A linguagem é aquilo que adquirimos imediatamente antes de 
termos começado a criar pinturas e a tocar flautas. Não é algo que 
tenhamos inventado. É um traço biológico que se desenvolveu, como 
o polegar oponível. Não o «aprendemos» da mesma maneira que 
aprendemos a cozinhar risotto. O que quer que fale o nosso grupo,  
é o que começamos a falar também. Um bebé interage com quem 
estiver à sua volta da maneira que puder: choro, riso, agitação… até que, 
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gradualmente, as suas interações adquirem uma qualidade dotada de 
significado. O que está a acontecer nessa fase é que a criança está a 
entrar no mesmo mundo simbólico que o grupo: a despertar, dir-se-ia, 
para uma realidade que o seu grupo criou e conserva.

No modelo de interação simbólica da linguagem, o significado 
não se situa no interior de cada pessoa. O significado é a teia de inte-
rações no seio de uma constelação humana. Não «possuímos» signifi-
cados que enviamos para outras pessoas através da linguagem. «Temos» 
linguagem que usamos para criar significado com outros da nossa rede. 
Quando dois indivíduos combinam encontrar-se para almoço, não 
inventam as palavras taco, amanhã ou almoçar. Se ambos morrerem 
esta noite, tanto as palavras como os conceitos continuarão a existir 
no campo social que integravam. As estrelas podem dar lugar a outras 
estrelas sem que a constelação deixe de permanecer intacta.

Nalgum ponto, há dezenas de milhares de anos, criaturas que 
possuíam linguagem conquistaram uma vantagem crucial sobre as 
criaturas que não dispunham dela. A evolução continuou a selecionar 
esse traço até que nós, humanos, nos tornámos utilizadores plenos de 
linguagem: os únicos na Terra. Dessa forma, ultrapassámos em com-
petição todos os outros primatas bípedes que criavam utensílios, 
levando-os à extinção. A linguagem é o terceiro cordão na «trialética» 
da história mundial (para forjar uma expressão)*.

É evidente que não éramos os únicos animais capazes de atuar em 
grupo coordenado. Os lobos, para referir um exemplo óbvio, agem  
em matilhas para capturar as presas. É provável que os Neandertais se 
coordenassem pelo menos tanto como os lobos. Porém, outros animais 
sociais tinham de estar juntos para levar a cabo um plano. Coordena-
vam-se uns com os outros enviando mutuamente sinais físicos. Os seus 
sinais desencadeavam reações da outra parte. A linguagem conferiu 
aos seres humanos o poder de trabalhar para um único objetivo comum, 
mesmo quando separados no espaço e no tempo. Interligados pela 
linguagem, um grupo numeroso de humanos pôde operar como se 

* Se uma dialética é um vaivém entre dois lados opostos, que gera constantemente 
novas combinações, uma trialética é o mesmo processo, mas com três linhas de força 
em interação — o que, no caso da história humana, seria o ambiente, os utensílios e 
a linguagem.
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fosse um único organismo social. Podiam manter-se sincronizados até 
quando estavam dispersos e não podiam fazer sinais entre si, até quando 
alguns deles tinham de lidar com circunstâncias inesperadas de que 
os outros não estavam cientes. Podiam fazê-lo porque atuavam no 
interior de um mundo imaginário que partilhavam com todo o seu 
grupo. O facto é que nós, humanos, não vivemos diretamente no 
universo físico. Vivemos num modelo do mundo que criámos coleti-
vamente através da linguagem e que mantemos de forma comunal. 
Esse modelo já existia quando nascemos; limitámo-nos a explorá-lo  
à medida que amadurecíamos. Tornar-se adulto significa adquirir a 
capacidade de imaginar o mesmo mundo que todos os outros.

Os nossos estômagos podem roncar por comida independentemente 
da sociedade em que nascemos, mas os nossos próprios eus sociais 
— ah, essa é outra questão. Os nossos eus sociais são determinados 
por aqueles entre quem vivemos. O eu biológico é um corpo: tem um 
cérebro, um agregado de células nervosas dentro de uma taça de osso. 
Mas o eu social é uma pessoa: tem uma mente, uma constelação de 
ideias, atitudes, pensamentos, informação e crenças extraídas de uma 
vasta nuvem de elementos desse tipo que partilha (e que criou) com 
outros. Essa constelação está ancorada no cérebro e no corpo, mas 
situa-se fora do corpo, na teia social de que cada pessoa constitui um 
plexo. E a teia de significado que criamos com a linguagem é o que 
liga a biologia à história. Os grupos humanos existem como constela-
ções sociais que interagem com o seu ambiente como se esses conjun-
tos inteiros de indivíduos fossem células de entidades singulares.  
O momento a partir de qual começámos a formar esses eus de grupo 
— sendo todos e cada um constelações, teias de significado que exis-
tiam apenas nas mentes dos seus membros e não no mundo físico 
enquanto tal —, foi aquele em que principiou verdadeiramente a 
história da humanidade.

Todavia, os extraordinários poderes que nos foram outorgados pela 
linguagem constituíram sempre um problema. Os modelos do mundo 
que nos mantinham coesos tinham de se adequar ao que havia de facto 
lá fora. E o que havia lá fora era uma alteridade intratável, um grande 
desconhecido em constante transformação. Para nos mantermos em 
sincronia com isso, tivemos de ir modificando os nossos modelos à 
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medida que chegava nova informação. Porém, toda uma sociedade não 
pode mudar de ideias da mesma maneira que uma criatura biológica. 
Pode comportar-se como se fosse um organismo social, mas não tem 
um cérebro; existe apenas como uma teia de interações simbólicas entre 
os seus membros. São esses indivíduos que têm de fazer a mudança e 
raramente é possível que muitas mentes mudem em simultâneo, por-
que a telepatia não existe. Habitamos mundos imaginários que parti-
lhamos com outros, mas chegamos a esses mundos em privado, cada 
um com a sua constelação única de informação, ideias e crenças.

E se alguns membros de uma sociedade alterarem as suas perceções 
e crenças e outros não, o modelo que todos partilham começará a 
perder coerência. Se o modelo se tornar confuso, a nossa capacidade 
para lidar com o ambiente como totalidades singulares torna-se mais 
fraca. O facto é que não podemos dar-nos ao luxo de não estar em 
sintonia com o mundo material, mas também não podemos permitir-
-nos ficar em dessincronia uns com os outros, e estes dois imperativos 
podem estar em conflito — na verdade, muitas vezes estão. A tensão 
entre permanecer ligado aos outros em reciprocidade e continuar 
relevante para o mundo exterior está impregnada na vida humana 
desde o momento em que nasceu a linguagem. Essa tensão continua 
a desencadear acontecimentos dramáticos e é por isso que a linguagem 
surge, a par do ambiente e dos utensílios, como o terceiro cordão na 
trialética da história humana.

Antes de termos linguagem, é provável que vivêssemos em grande 
medida da mesma maneira que outros primatas de nível superior. 
Como eles, circulávamos pelo nosso ambiente em pequenos bandos, 
a alimentar-nos de plantas e a caçar animais pela carne. Como eles, 
abrigávamo-nos perto de água, dispersávamo-nos durante o dia e 
juntávamo-nos à noite em torno de uma fogueira que considerávamos 
preciosa. Com raras exceções, todos os membros de um determinado 
bando humano eram consanguíneos. O mesmo se aplicava, sem dúvida, 
a outros primatas de nível superior. Cruzávamos ocasionalmente cami-
nhos com bandos aparentados no nosso espaço e, por vezes, juntáva-
mo-nos a outros bandos para encontros festivos ritualizados dos quais 
pelo menos algumas fêmeas saíam certamente grávidas. Em raras 
ocasiões, em circunstâncias que não podemos conhecer, essas 
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gravidezes resultavam de sexo entre humanos e Neandertais: éramos 
suficientemente próximos para isso.

Contudo, a partir do momento em que dispusemos de linguagem, 
separámo-nos de todos esses outros primatas. Foi nessa altura que 
alguns de nós foram explorar cavernas para lá deixar pinturas esplen-
dorosas nas paredes e tetos, arte que ninguém alguma vez veria a não 
ser à luz tremeluzente das tochas. A música nasceu nesses milénios, 
como sabemos por flautas antigas encontradas nalgumas dessas gru-
tas. Devemos também ter dançado ao som da música nessa altura, 
como evidenciam as figuras a traço simples que estão representadas 
nas pinturas. O facto de produzirmos joalharia aponta para que a 
moda também passara a existir. E a sofisticação das nossas ferramen-
tas evoluiu drasticamente. Já não estávamos limitados à pedra; fazía-
mos coisas com ossos, conchas e hastes, e é provável que também com 
madeira, embora essa não tenha perdurado. E não eram apenas tri-
turadores e cortantes que fabricávamos, mas anzóis para pesca e 
agulhas. E se estávamos a produzir agulhas, estávamos a confecionar 
vestuário. E se andávamos a cozinhar alimentos, andávamos certamente 
a trocar receitas.

A criação de utensílios prosperou logo que dispusemos de lingua-
gem, porque já não tínhamos de ver alguém a fazer algo para fazermos 
o mesmo. As pessoas podiam descrever o que tinham feito e outros 
podiam então replicar esses passos. Afinal, os seres humanos viviam 
agora num mundo que incluía muitas coisas que eles próprios nunca 
tinham visto fisicamente. Se alguém num grupo tivesse visto algo, 
todos os outros o davam por tão crível como se o tivessem visto tam-
bém, porque fazia agora parte do mobiliário do mundo simbólico que 
outros do grupo desta pessoa habitavam. Aptidões e conhecimento 
podiam acumular-se nesse mundo simbólico à medida que cada gera-
ção alargava o que era conhecido no passado para criar os utensílios 
do futuro.

Se este súbito florescer implicou o uso de linguagem, foi então 
provavelmente nessa altura que principiou o relato de histórias. E se 
for esse o caso, então foi provavelmente também quando os seres 
humanos tiveram pela primeira vez alguma perceção da história, 
quando começaram a inventar o seu próprio passado. Imensas coisas 
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aconteceram nos milhares de milhões de anos que se seguiram ao 
nascimento do universo, mas não se pode ter uma narrativa até se 
contar com um «ontem», um «amanhã», um «quando eu tinha a tua 
idade» e um «no tempo do bisavô do meu avô». O relato de histórias 
e a história implicam que as raízes de todas as mitologias remontam 
a essa era. A mim, este pensamento — a linguagem a florescer e, logo 
atrás dela, histórias, arte, religião, tecnologia — faz-me arrepios. Quase 
me posso sentir lá, acocorado com um grupo de pessoas, todos nós 
com ligações de parentesco, todos a formar qualquer coisa de singular. 
Nesse ponto, e desse ponto em diante, os seres humanos estavam 
definitivamente no planeta. Vestiam-se de maneira diferente e não 
tomavam tanto banho como nós, mas eram o que somos. Eram nós, 
definitivamente.
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Utensílios e linguagem. Armada com estas vantagens, a humanidade 
pôde disseminar-se para territórios que antes tínhamos considerado 
inabitáveis. Podíamos ir para lugares extremamente frios usando peles 
de animais que matáramos e acendendo fogueiras no interior de abrigos 
que montávamos com os ossos deles. Há cerca de 40 mil anos, migrá-
vamos de África para o Sudoeste Asiático e daí para a Europa e para a 
Ásia Oriental, e em seguida para o Norte gelado. Íamos para onde quer 
que houvesse boa comida e, para caçadores, a comida era extraordina-
riamente boa lá em cima, onde vagueavam animais portentosos como 
os mamutes.

Na verdade, desenvolvemos a nossa superioridade como predado-
res precisamente quando a Terra estava a entrar no último período 
glacial, quando a temperatura do planeta desceu bruscamente. Nesse 
período, havia tanta água encerrada no gelo que os níveis dos mares 
eram muito mais baixos. Espaços entre a Sibéria e a América do Norte 
que são agora oceano aberto eram terra seca nessa altura, ou então 
coberta por uma placa de gelo tão espessa que as pessoas nem sabiam 
que caminhavam sobre água quando por lá erravam. No encalço da 
carne, alguns humanos caminharam até penetrar nas Américas. Depois 
as temperaturas aumentaram, o gelo derreteu, o nível dos mares subiu 
e desapareceu a ponte terrestre entre os continentes. Quem não tivesse 
atravessado antes não podia atravessar agora; todos os que já lá estavam 
não podiam regressar. Algo extraordinário acontecera à humanidade: 
no essencial, um planeta cindira-se ao meio. Obviamente que ninguém 
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que vivesse nessa altura teve consciência desse evento global: estavam 
apenas a passar pelos dramas das suas muitas e pequenas vidas indi-
viduais interligadas, a sua constelação social.

Contudo, nessa altura já pelo menos três vagas de migração tinham 
chegado às Américas a partir da Ásia, espalhando-se por toda a extensão 
até à Nova Escócia e à Tierra del Fuego. Nesse ponto, os humanos eram 
animais que já usavam a linguagem havia milénios, pelo que os povos 
das Américas partilhavam indubitavelmente muitos mitos e tradições 
ancestrais com os seus primos do Hemisfério Oriental. No entanto, 
depois de os continentes se separarem, a cultura humana evoluiu sepa-
radamente durante, mais ou menos, os 11 mil anos que se seguiram, 
uma separação que teria consequências profundas no futuro.

O ambiente determina o que fazemos para sobreviver, o que por 
sua vez determina como nos mantemos juntos enquanto grupo. Assim, 
as diferenças ambientais geram diferenças culturais consequentes.  
Na maior massa terrestre do mundo, que inclui a Eurásia e a África, 
as variações ambientais geraram pelo menos três modos de vida dis-
tintos. Há cerca de dez mil anos, alguns povos abandonaram a caça  
e a recoleção, e fixaram-se em locais permanentes para tentarem viver 
como agricultores a tempo inteiro. Surgiram aldeias minúsculas na 
Ásia Menor (agora chamada Turquia), no Levante (agora chamado Israel, 
Síria, Líbano, etc.) e em partes da Europa. Isto aconteceu — e só podia 
ter acontecido — em lugares onde o solo era suficientemente fértil e a 
chuva quanto bastasse: o ambiente gera o modo de vida.

Porém, mesmo nessas regiões, algumas pessoas optaram por uma 
estratégia diferente de sobrevivência. Em vez de se fixarem e apostarem 
a sua sobrevivência na agricultura, domesticaram os animais que 
caçavam e tornaram-se pastores nómadas. Agricultores contra pastores, 
colonos contra nómadas: esta foi uma divergência crucial. Onde os 
pastores encontravam agricultores instalados, podiam estabelecer uma 
relação simbiótica. Uma das partes era boa a produzir cereais, frutos 
e hortícolas; a outra tinha carne, peles e produtos lácteos. Tiraram 
partido da especialidade de cada um trocando artigos.

No entanto, por vezes os nómadas atacavam as aldeias e pilhavam 
o que queriam. Nalgumas áreas, essas tribos podem até ter feito 
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remontar a sua linhagem a raízes comuns. A divergência entre eles 
podia vir a traduzir-se em mitos tribais narrados e repetidos entre 
ambos os lados, como histórias épicas de traição e triunfo. A história 
de Caim e Abel no Antigo Testamento tem o sabor de um desses mitos. 
Onde esta história surgiu, o ambiente sustentava tanto a agricultura 
como a pastorícia. Nessa região, os dois modos de vida estavam des-
tinados a colidir entre si.

Por fim, nas margens de muitos lagos e mares, os povos dedica-
ram-se à navegação e procuraram o sustento nas águas. Não se tratou 
necessariamente de um desenvolvimento posterior. Já existiam barcos 
antes dos primeiros humanos: os primeiros foram construídos pelos 
primeiros hominídeos na nossa linhagem ancestral. Portanto, desde o 
começo que as pessoas viram que sobreviver da pesca era tão viável 
como da agricultura e do pastoreio, nos lugares em que a geografia  
o permitia.

CIVILIZAÇÕES DOS VALES FLUVIAIS

Então, há cerca de seis mil anos, algumas pessoas encontraram um 
tipo de ambiente fantasticamente produtivo para cultivar: os vales 
fluviais que se alagavam anualmente e depositavam uma camada 
renovada de solo a cada ano. Podem ter existido muitos rios desses, 
mas destacam-se quatro porque as primeiras grandes civilizações urba-
nas de que ainda temos conhecimento germinaram aí: o Rio Nilo,  
o complexo Tigre-Eufrates, o Rio Indo e o Huang He, ou Rio Amarelo. 
Deram origem, respetivamente, às civilizações egípcia, mesopotâmica, 
indiana e chinesa.

Se o ambiente gera a civilização, por que razão estas civilizações, 
que foram todas resultantes de rios, se vieram a revelar tão diferentes? 
A resposta é simples: os quatro rios não eram assim tão parecidos entre 
si. Na verdade, tinham diferenças geográficas fundamentais, e ao 
moldarem as suas vidas a esses mesmos rios distintos, os seres humanos 
formaram diferentes constelações de costumes, tradições e ideias: 
diferentes histórias do mundo.
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O Nilo

O Nilo era uma fabulosa artéria de comunicação de dois sentidos, mas 
só nos seus últimos mil quilómetros, aproximadamente. O rio tem 
mais de seis mil quilómetros de comprimento, começando por ser uma 
multiplicidade de cursos de água na África Central, mas atravessa 
gargantas, cascatas e águas revoltosas ao longo dos primeiros cinco mil 
quilómetros. A última dessas extensões acidentadas é as Cataratas, 
baixios de águas brancas juncadas de pedregulhos e fustigadas por 
ventos tempestuosos. É impossível navegar de barco por essa extensão 
do rio e difícil passar até a pé. Contudo, para lá das Cataratas fica o 
vale do Nilo, que foi berço de uma civilização. Nesse último trecho, 
o rio é amplo, profundo e calmo. A corrente flui regularmente para 
norte, mas sobre essas águas amistosas sopra constantemente uma brisa 
para sul. As pessoas que embarcavam ali podiam desfraldar uma vela 
para ir para sul e recolhê-la para ir para norte. Em consequência,  
as pessoas instalaram-se ao longo do rio, em vez de se comprimirem 
em cidades isoladas. Desta interação constante emergiu a uniformidade 
cultural, como se todo o vale fosse, num certo sentido, uma única  
e enorme constelação social.

É uma caraterística extraordinária do vale do Nilo. A outra é a 
proteção que a própria paisagem proporcionava. Saqueadores não 
conseguiam entrar facilmente no vale a partir do sul: teriam para 
isso de o fazer através das Cataratas. Não havia grandes ameaças 
provenientes de leste: o terreno era ali demasiado rochoso e seco para 
comportar muita habitação. Também não havia grandes ameaças 
provenientes de oeste: para esse lado ficava o deserto do Sara.  
Os Egípcios tinham apenas de defender a desembocadura do seu 
estreito mundo, o delta. No resto do vale, podiam investir as suas 
energias a acumular a sua dádiva.

A homogeneidade cultural alimentada por este ambiente possibi-
litou que as pessoas cooperassem na construção de infraestruturas 
maciças para gerir o seu rio. Quando o Nilo se alagava, as águas subiam 
até junto das colinas de ambos os lados. Construindo barragens, diques 
e canais, os agricultores podiam armazenar a água quando era exces-
siva e libertá-la em quantidades reguladas ao longo do ano, para 
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manter os campos irrigados. A coordenação deste projeto deu lugar a 
uma estrutura de comando com muitos níveis de supervisão a conver-
gir para um único decisor com estatuto divino no topo.

O Nilo transbordava com grande regularidade, embora não infa-
lível, e em anos em que as cheias eram fracas, as pessoas tendiam 
naturalmente a interrogar-se se a culpa seria sua: Seria por causa de 
algo que tinham feito? Ou deixado de fazer? Uma sociedade com uma 
autoridade central poderosa, associada à preocupação e necessidade de 
compreender e influenciar a natureza, criou uma figura distintiva da 
civilização egípcia: o faraó, um soberano que as massas acreditavam 
ser um deus.

Aparentemente, o faraó concordava com as massas: olhava de 
cima para si mesmo e via um deus. A minha sensibilidade moderna 
não pode senão interrogar-se sobre o que pensaria ele quando se 
constipava — que espécie de deus acorda a sentir-se pessimamente? 
—, mas reconheço que nenhuma pergunta dessas poderia ter-se 
insinuado na mente de qualquer indivíduo egípcio da época. Mentes 
individuais são forjadas pela sociedade e os Egípcios precisavam de 
acreditar que quando as necessidades, desejos e caprichos do faraó 
eram satisfeitos, as inundações ocorriam exatamente quando deviam. 
Como é impossível satisfazer todos os caprichos e desejos de um ser 
humano, esta ligação nunca pôde ser contraditada. Os Egípcios 
precisavam da crença que nunca podia ser refutada para conseguirem 
levar a cabo projetos que exigiam os esforços coordenados de milha-
res. Um cético teria constituído uma ameaça para a segurança de 
todos. Dificilmente alguém quer ser esse indivíduo: aquele que ameaça 
a segurança de todos. A dúvida põe em risco a ordem interna da 
constelação social. As sociedades tendem a franzir o sobrolho à dúvida.

Construir, operar e manter sistemas de irrigação mantinha 
incontáveis trabalhadores ocupados durante parte do ano, mas no 
resto do tempo tinham pouco que fazer e a sociedade não se podia 
dar ao luxo de deixá-los ociosos, porque trabalhadores organizados, 
mas inativos, ficam inquietos. Ali estava, portanto, uma vastíssima 
força de trabalho a necessitar de algo para fazer e um faraó divino 
cujos desejos tinham de ser satisfeitos. Juntem-se as duas coisas e o 
que se obtém?
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Obtêm-se pirâmides. Obtém-se o esforço humano mobilizado em 
massa para garantir uma experiência agradável após a morte para um 
só homem. Obtêm-se templos monumentais e esculturas com o tama-
nho de colinas. Obras de irrigação, faraós, burocracia, pirâmides: todos 
estes elementos distintivos da antiga civilização egípcia foram gerados 
pelo pulsar cardíaco dessa civilização, o Rio Nilo.

O Tigre e o Eufrates

O Tigre e o Eufrates desembocam no Golfo Pérsico a cerca de 2200 
quilómetros a leste do delta do Nilo, mas descem das montanhas da 
Turquia e correm para sul, mais ou menos paralelos entre si, atravessando 
o atual Iraque e separados por uma distância média de 80 quilómetros, 
até que, imediatamente antes de chegarem ao Golfo, se fundem. Este 
complexo fluvial não tinha cataratas a separarem de forma inconfun-
dível a montante da jusante. Algumas extensões eram navegáveis, 
outras não. A brisa era inconstante e as zonas mais baixas eram pan-
tanosas. Em vez de se formar ao longo do vale uma cultura contínua, 
surgiram na Mesopotâmia muitas redes separadas de aldeias associadas 
a templos díspares e às suas classes sacerdotais.

A geografia não oferecia proteção àquelas populações, e elas pre-
cisavam de facto de proteção, porque embora a agricultura fosse boa 
nas imediações do rio, o ambiente também sustentava o nomadismo 
pastoril. Os aldeões tinham de estar prontos para repelir atacantes 
que viessem de qualquer direção, por isso construíram as muralhas 
que a geografia não ofereceu. Não foram somente cidades a surgir na 
Mesopotâmia, mas cidades muralhadas que se metamorfosearam em 
pequenas cidades-Estado robustas, como Uruk, Acad, Lagash e Kish, 
cada uma com o seu próprio exército de soldados treinados.

A constelação egípcia descobriu que, a partir do momento em que 
existiam trabalhadores da construção, eles tinham de estar a construir 
alguma coisa. Os Mesopotâmicos perceberam que, a partir do momento 
em que existiam exércitos, tinham de estar a combater alguém. Se 
estivessem inativos, provocariam distúrbios internos. Assim, quando 
os governantes mesopotâmicos não estavam a combater saqueadores, 
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faziam marchar os exércitos ao longo do rio para conquistar os seus 
vizinhos. Os Egípcios construíram pirâmides; os Mesopotâmicos 
construíram impérios. Conquistadores bem-sucedidos que reinavam 
sobre uma rede de cidades-Estado conseguiam extrair uma gama mais 
vasta de recursos, o que exigia exércitos maiores para defesa e condu-
zia a mais campanhas militares. Há cerca de 43 séculos, Sargão de 
Acad, o rei de Kish, conquistou a maioria das cidades-Estado meso-
potâmicas e fundou o primeiro império efetivo da história.

A vida na Mesopotâmia pode parecer desoladora, brutal e breve, 
mas na verdade era vibrante, estrepitantemente animada e criativa — 
muito mais, a meu ver, do que a civilização serena e introspetiva do 
vale do Nilo. Enquanto os Egípcios construíam esculturas e túmulos 
monumentais, os Sumérios da Mesopotâmia afadigavam-se a criar 
coisas, a inventar coisas, a interagir, a fazer negócios, a comprar e a 
vender, a congeminar leis, a quebrar leis, a declamar canções, a fazer 
amor, a roubar, a intrigar e a brigar. As muitas cidades-Estado da 
Mesopotâmia geraram um individualismo empreendedor e um plura-
lismo competitivo que veio a caraterizar tanto as civilizações islâmicas 
como as europeias. E como poderia não ser assim, dada a geografia dos 
seus rios gémeos?

O Indo

O Rio Indo nutriu uma das primeiras grandes civilizações urbanas 
da Terra e uma das últimas a ser escavada. Na alvorada do século 
xx, poucos sabiam sequer que cinco mil antes existira uma civiliza-
ção neste vale, tendo o seu apogeu em duas cidades desaparecidas, 
Harapa e Mohenjo Daro. Os Britânicos chegaram até a usar tijolos 
cozidos por esses povos antigos para construir ali uma via-férrea no 
século xix, sem nunca suspeitar da idade desses tijolos. A civilização 
de Harapa encontrava-se no seu auge quando as pirâmides estavam 
a ser erguidas no Egito, e esse auge foi bem elevado: habitavam o 
vale uns cinco milhões de pessoas nessa altura, vivendo em mais de 
um milhar de cidades dispersas por muitos milhares de quilómetros 
quadrados.
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A chave para este desconcertante fenómeno era a água. O Indo 
começa por ser uma multiplicidade de ribeiros que acabam por se 
juntar para formar cinco rios, que se combinam num único rio a 
apenas alguns quilómetros a norte do Mar Arábico. Toda a área está 
listrada por água corrente. A irrigação não era problema, a agricultura 
estava facilitada. Esta abundância luxuriante gerou muito lazer: os 
habitantes de Harapa entregavam-se às artes, aos ofícios e à engenha-
ria. Os maiores centros urbanos que desenvolveram estavam traçados 
em linhas regulares, como as cidades modernas. Não sendo a água 
preciosa nem problemática, equiparam abundantemente as suas cida-
des com banhos públicos, canalização e sistemas de esgotos.

Porém, esses ribeiros e rios tinham uma propensão perturbante 
para mudar de curso com o passar do tempo, sem razão aparente  
(os rios fazem-no quando correm por solo macio que contém poucos 
rochedos e ravinas para orientar o fluxo). Nos tempos de Harapa,  
o Indo era na verdade composto por seis rios, não cinco, mas o maior 
deles desapareceu a dado momento dessa época. A vida era boa no vale 
fértil, mas deverá ter sido também assombrada por um sentimento 
profundo de impermanência.

Havia também uma outra caraterística geográfica que deixava aí 
a sua marca na civilização. Os picos gigantes dos Himalaias avultavam 
junto ao vale e, do outro lado, havia savanas elevadas, ideais para a 
prática do nomadismo pastorício. Repetidamente ao longo dos tempos, 
bandos nómadas desceram pelos desfiladeiros dessas montanhas e 
espalharam-se pelo vale, onde assaltaram cidades ou mercadejaram 
com as gentes que nelas habitavam, estabelecendo-se onde podiam. 
Não podiam ser ignorados; integravam a história em curso dessa região.

Uma vaga dessas migrações entrou em crescendo há cerca de 3500 
anos, precisamente quando a civilização de Harapa estava em declínio. 
A mundividência dos recém-chegados formara-se nos espaços vastos, 
secos e abertos das estepes. Entravam agora num vale densamente 
habitado por gente cujas ideias, dieta, costumes e estilo de vida se 
configuraram num mundo inundado por água.

Esses grupos não se misturaram, antes se entremearam. Os Harapea-
nos eram um povo urbano; os recém-chegados eram rústicos. Os Hara-
peanos construíram grandes casas e celeiros com tijolos cozidos de 
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dimensão uniforme. Os recém-chegados construíram pequenas cabanas 
de barro, bambu e erva. O povo antigo fora agrário em grande escala. 
O povo que veio depois era composto por pastores e pequenos agricul-
tores. Esses recém-chegados montavam cavalos, conduziam carros 
puxados a cavalos e produziam utensílios e armas em ferro. Queimavam 
florestas e selva para criar pastagens e pequenas quintas. Os Harapeanos 
tinham prestado culto a divindades da fertilidade, muitas delas femi-
ninas. Esses povos que vieram depois adoravam divindades que remon-
tavam ao seu passado nómada de pastores, sobretudo deuses que 
encarnavam forças da natureza, como o vento, o trovão, o sol e o fogo.

Os recém-chegados não tinham lugar fixo de origem codificado 
na memória mítica nem o impulso de regressar a casa, só de avançar. 
Expandiram-se para leste, fundando aldeias a partir das quais alguns 
deles continuaram a progredir, erguendo mais aldeias muito semelhan-
tes às que tinham deixado para trás. Chegaram ao vale do Rio Ganges 
e avançaram diretamente sobre uma outra civilização mais antiga e 
provavelmente já extinta, cujos vestígios os arqueólogos detetam como 
uma camada de olaria amarela sob uma camada posterior de olaria 
cinzenta. Esses povos poderão ter falado línguas dravidianas, que são 
de uma família linguística totalmente diferente, sem parentesco com 
as indo-europeias. O povo de língua dravidiana teve provavelmente 
origem em África, alcançou a Índia Meridional por barco e dissemi-
nou-se a partir daí para norte.

Chamamos hoje a esses migrantes do noroeste povo védico, porque 
tinham um corpo de hinos religiosos denominados Vedas, milhares 
dos quais chegaram aos nossos tempos. Sacerdotes chamados brâmanes 
memorizavam os hinos e transmitiam-nos oralmente, palavra por 
palavra, de uma geração para a seguinte. Os Vedas oferecem um retrato 
substancial das vidas desses antigos: pelos hinos védicos sabemos, por 
exemplo, de rituais antigos centrados em torno de uma bebida misteriosa 
chamada soma, à base de uma planta agora desconhecida. Preparar e 
administrar a bebida era uma competência exclusiva dos sacerdotes  
e eles consideravam esse ritual tão importante para o seu modo de vida 
que Soma surgia entre os seus principais deuses. As sementes da civi-
lização indiana começaram a germinar onde esta cultura se encontrou 
com a que se expandia a partir do sul.
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O Rio Amarelo

Deslocando-nos muito, muito para leste, chegamos ao Huang He ou 
Rio Amarelo, berço da civilização chinesa. A palavra huang, que signi-
fica «amarelo», refere-se ao loess, um fino pó amarelo que proporciona 
nesse vale uma camada de solo arável mais rica e espessa do que qualquer 
outra no planeta. O pó é proveniente de montanhas distantes a oeste 
e é arrastado para ali pelo vento. Tirando isso, a região é árida, pelo 
que os futuros agricultores dos tempos antigos tinham de depender do 
rio para irrigação. No entanto, as encostas eram tão íngremes que as 
pessoas tinham muitas vezes de escavar socalcos nas colinas para o 
cultivo, ou seja, tinham de remodelar a terra de que viviam: um empreen-
dimento monumental. Todavia, o solo era tão profundo e fértil que as 
pessoas mobilizaram todos os esforços e instalaram-se de facto ali.

Este rio era o contrário de uma autoestrada. Não havia praticamente 
quaisquer extensões navegáveis. Os barqueiros que entravam naquela 
corrente violenta arriscavam o suicídio. Despontaram colónias em 
áreas habitáveis, mas em vez de interagirem continuamente através do 
rio com outras colónias para formarem uma única colónia homogénea, 
cada comunidade de agricultores neste vale estava de alguma maneira 
por conta própria.

E todos viviam em risco constante. Os sedimentos que dão o nome 
ao Rio Amarelo e fazem dele o rio mais lamacento do mundo têm 
tendência para se amalgamarem no leito do rio, fazendo subir o nível 
da água. Os colonos tiveram de construir diques para manter contro-
lado o rio em constante subida. Porém, quando o rio se alagava mais 
do que o habitual, a água transbordava sobre os diques, o que era mau, 
ou rebentava com os diques, o que era pior.

Resumindo, a vida nas margens do Rio Amarelo era ensombrada 
por momentos de emergência. Como um familiar bipolar, o rio que 
era fonte de toda a abundância, também desencadeava ocasionalmente 
uma súbita catástrofe. Os aldeões tinham de estar prontos para reagir. 
Quando um dique rebentava ou uma vaga tempestuosa descia a corrente, 
não havia tempo para discutir quem devia obedecer a quem. Tinha de 
estar estabelecida uma estrutura de autoridade. E no vale do Rio 
Amarelo, tendo em conta a escala íntima das comunidades, a disciplina, 
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a hierarquia e a obediência necessárias para a sobrevivência principia-
vam, forçosamente, na família, com os membros mais velhos a exer-
cerem a máxima autoridade. Na verdade, quando os membros mais 
velhos morriam, não desapareciam de cena. Na visão dos povos desse 
vale, os idosos falecidos reuniam-se aos antepassados, permanecendo 
como uma presença sobrenatural na vida quotidiana. A estrutura  
da autoridade no seio da família e o lugar central da família no seio da 
sociedade tornaram-se caraterísticas definidoras de uma civilização 
cujas primeiras sementes germinaram ao longo do Rio Amarelo.

As primeiras colónias chinesas neste vale tenderam a seguir um 
padrão. Havia, tipicamente, um anel de 18 a 20 aldeias que rodeavam 
um centro mercantil e que por sua vez estavam rodeadas de campos. 
Cada aldeia abrigava várias dezenas de lares e famílias aparentadas entre 
si e organizadas em torno de figuras patriarcais. Os aldeões viviam 
perto dos seus campos e a uma distância que podia ser percorrida a pé 
de um mercado central, onde se encontravam com outros da sua cons-
telação de aldeias para socializar, resolver conflitos e planear projetos 
mais avultados. As colónias bem-sucedidas alargaram provavelmente 
o seu alcance até adquirirem a estatura de pequenos reinos. Formaram-
-se provavelmente muitos desses reinos, mas a lenda chinesa fundiu-os 
num único império governado por uma dinastia denominada Xia.

A dinastia Xia pode ter sido tão lendária como Camelot: nunca 
foram encontrados vestígios dela. Contudo, tal não significa que  
nunca tenha existido. Os Xia deram lugar a outra dinastia, a dos Shang, 
que também foi considerada mítica até ao começo do século xx, 
quando os arqueólogos depararam com o que restava da sua última 
capital, a cidade de Yin. Encontraram aí milhares de artefactos sofis-
ticados, incluindo oráculos de ossos: carapaças de tartaruga que tinham 
sido aquecidas e arrefecidas até racharem. Aparentemente, os oráculos 
de ossos eram usados para adivinhação. Eram formuladas perguntas 
e os iniciados liam as respostas nas rachas, tal como os videntes leem 
nas folhas de chá. Felizmente para os historiadores, as perguntas e as 
respostas eram inscritas nos ossos, numa grafia tão parecida com o 
chinês moderno que os estudiosos puderam decifrá-la, provando que 
a civilização chinesa tem uma história contínua que remonta pelo 
menos há 3700 anos.
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CIVILIZAÇÃO NÓMADA PASTORIL

E quanto ao outro caminho seguido pela cultura humana, o dos 
nómadas pastores? A vida agrária descolou de forma espetacular nal-
guns lugares propícios, mas o mesmo foi verdade do nomadismo 
pastoril: alguns ambientes servem a esse modo de vida como uma luva 
à mão. A principal sementeira do nomadismo pastoril estendeu-se pelas 
estepes da Eurásia Setentrional. Se se desenhar uma linha do delta do 
Nilo até ao delta do Rio Amarelo e depois se infletir para norte a 
partir de qualquer ponto dessa linha, chega-se ao coração histórico do 
nomadismo pastoril.

Seria impreciso considerar os agricultores como a gente sofisticada 
que fez a escolha certa e os pastores nómadas como os falhados idiotas 
que se deixaram ficar para trás. Os pastores nómadas desenvolveram 
um modo de vida esplendidamente adequado ao seu ambiente. Nesse 
sentido, não eram menos sofisticados do que as gentes da cidade. 
Também eles tiveram civilizações.

Tecnicamente, «civilização nómada pastoril» pode parecer uma 
espécie de paradoxo; a palavra civilização deriva da mesma raiz latina 
que a palavra cidade, e os pastores nómadas foram os que rejeitaram 
a vida citadina. Com efeito, ao longo de toda a história, os pastores 
nómadas foram muitas vezes considerados e apontados como bárba-
ros (uma palavra originalmente grega que significa «estrangeiro»). 
No entanto, têm sido as pessoas da cidade a rotulá-los e as conotações 
de «civilizado» e «bárbaro» refletem os preconceitos delas. Portanto, 
utilizarei aqui o termo civilização para descrever qualquer entidade 
cultural disseminada por um vasto território e que abarque um grande 
número de pessoas que, malgrado diferenças particulares, partilha 
um quadro abrangente de suposições, princípios estéticos e valores 
culturais.

Como os pastores nómadas não se fixavam, não se constituíram 
como reinos ou impérios. Em vez disso, fundiram-se, entraram em 
colisão e cindiram-se como confederações tribais fluidas. O mundo 
deles estendia-se por milhares de quilómetros através da Ásia Central, 
pela abertura entre o Mar Cáspio e os Montes Urais, pelas costas 
setentrionais do Mar Negro, sobre as montanhas do Báltico e penetrava 
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nas planícies da Europa Central. As civilizações dos vales fl uviais 
estavam isoladas umas das outras como manchas de musgo separadas. 
O mundo nómada pastoril era uma única zona imensa e interligada 
no Norte, e prolongava-se para sul pela Arábia e através de África até 
ao Oceano Atlântico. Formava uma espécie de linfa entre as civilizações 
fi xadas que se expandiam a partir dos vales fl uviais.

Isto não signifi ca que qualquer indivíduo ou tribo viajasse da 
Mongólia para a Polónia. No entanto, as ideias propagavam-se em 
cascata de tribo para tribo, quando vizinhos comerciavam com vizinhos 
que depois comerciavam com vizinhos mais remotos. Quando alguma 
ocorrência grave perturbava a vida numa parte de uma zona nómada 
pastoril, como a que havia na Eurásia Central, os efeitos cascata podiam 
propagar-se a ambas as extremidades da zona e penetrar por todo o 
perímetro meridional.

Alguns dos progressos tecnológicos cruciais da história tiveram 
lugar desde cedo neste mundo. Algures entre a Ucrânia e o Quirguistão, 
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por exemplo, nómadas domesticaram pela primeira vez o cavalo.  
Não costumamos pensar no cavalo como um utensílio, mas não sejamos 
tão estreitos de visão: os cavalos, como as pedras, são algo que existia 
no ambiente e que reconfigurámos (neste caso através de domesticação 
e treino) para nos ajudar a lidar com o nosso ambiente. Os nómadas 
completaram esse feito com a invenção de estribos e selas. Entretanto, 
as mulheres nómadas inventaram artigos cruciais em que habitualmente 
pensamos como invenções: calças, uma peça de vestuário com envol-
tórios separados para cada perna, e mais tarde camisas e mangas de 
camisa, tudo coisas que possibilitaram que os homens nómadas mon-
tassem a cavalo.

A cavalo, os nómadas podiam viajar mais depressa e para mais longe, 
controlar rebanhos maiores, comer melhor e ter vidas mais prolongadas. 
Os cavalos não só lhes possibilitavam maior alcance de movimento, 
mas obrigavam-nos a isso, porque os cavalos cortam a erva mais rente 
do que as vacas: qualquer grupo que dispusesse de muitos cavalos 
esgotava a pastagem mais depressa e tinha de se mudar com maior 
frequência.

Além disso, o aumento da produtividade significava o crescimento 
da população. Contudo, os grupos nómadas não podem crescer acima 
de um determinado limiar. A logística, só por si, não o permite: des-
locar centenas de pessoas é uma coisa, deslocar milhares é outra muito 
diferente. Grupos que crescessem demasiado acabariam por cindir-se, 
com alguns membros a afastarem-se para seguir os seus próprios des-
tinos. Nas civilizações urbanas, uma população em crescimento sig-
nificava cidades maiores e mais densas. Nas culturas nómadas pastoris, 
significava uma dispersão cada vez mais alargada.

Os pastores nómadas trouxeram ao mundo mais duas invenções 
essenciais, que são utensílios por qualquer definição. Uma foi o carro 
de combate, que tinha duas rodas em vez de quatro. A roda foi prova-
velmente inventada no Egito ou na Mesopotâmia e o mesmo aconte-
ceu com o carro de carga, e o carro era uma bela ferramenta para 
deslocar pesados blocos de pedra. Os carros de carga, porém, são 
difíceis de fazer virar e têm mau desempenho em superfícies naturais 
e acidentadas. Se se tiver carros de carga, depressa se começa a construir 
estradas: uma inovação conduz a outra.
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Os carros de combate, em contrapartida, tendo duas rodas, podem 
não só virar, mas rodar em torno de um eixo. Tal como os carros de 
carga implicaram estradas, os carros de combate implicaram rodas 
melhoradas. As rodas do carro de combate passaram a ser compostas 
de aros ligados por raios, flexíveis e leves. Um carro de combate não 
era muito adequado para a construção de pirâmides e não podia 
transportar mais do que duas ou três pessoas no máximo, mas se 
fosse atrelado a um cavalo e as três pessoas fossem um condutor, um 
arqueiro e um indivíduo com um machado, tinha-se um instrumento 
de guerra terrível.

O que nos traz ao arco composto, uma arma inventada nas estepes. 
Os arcos mais antigos tinham sido feitos de ramos flexíveis únicos e 
tinham de ter quase a altura de um homem, porque um ramo mais 
curto resultava num arco mais fraco. Os nómadas das estepes da Ásia 
Central conceberam uma maneira de fabricar um arco colando várias 
tiras de madeira aplainadas para terem uma espessura uniforme. Podiam 
fazê-lo porque possuíam uma cola forte. E porque a tinham? Porque 
foram os primeiros a domesticar o cavalo. A cola que usavam era feita 
a partir dos cascos dos cavalos: uma inovação conduz a outra. Embora 
muito mais curtos do que os arcos primitivos, os compostos eram 
bastante mais poderosos. Os cavaleiros podiam levá-los nos alforges e 
usá-los para combater enquanto montados. Na verdade, esses arcos 
tornavam a cavalaria ainda mais perigosa do que os guerreiros em 
carros de combate.

A mobilidade dos pastores nómadas, as suas extensas redes de 
intercomunicação, a sua propensão para se dispersarem amplamente 
em vez de se amontoarem densamente e a proficiência militar explica 
parte do impacto que tiveram na história antiga. Há cerca de quatro 
ou cinco mil anos, da estepe do Ponto — a região entre e acima dos 
Mares Cáspio e Negro — proveio uma vaga de influência cultural em 
direção a leste e a oeste, e por fim também para sul, sobre o vasto 
território do nomadismo pastoril. O povo da estepe do Ponto falava 
uma língua que já não existe porque se metamorfoseou à medida que 
viajava, ramificando-se em paralelo com o povo e alterando-se com o 
tempo, como acontece às línguas. Descendentes dessa protolíngua 
incluem o sânscrito e o hindi, o latim e o italiano, o persa, o russo,  

A Invenção do Passado 5750_dp_MIOLO AF.indd   55 21/09/2020   18:36



56

Tamim Ansary

o alemão, o grego e o inglês. Como esta família linguística se estende 
da Índia à Europa Ocidental, os seus falantes originais têm sido cole-
tivamente designados Indo-Europeus e é uma designação conveniente, 
desde que não se esqueça que os Indo-Europeus não eram Indianos 
nem Europeus. Eram uma outra coisa e não eram necessariamente 
(nem sequer provavelmente) um único povo. No entanto, esta foi 
quase certamente uma vaga cultural que emanou do coração do 
mundo nómada pastoril.
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A geografia também gerou um terceiro ramo de cultura humana: 
um terceiro sabor de civilização, se se quiser. Os recursos estavam 
distribuídos de maneira desigual pelo planeta, por isso as pessoas 
podiam criar valor simplesmente através da deslocação de coisas de 
um lugar para outro. Para quanto mais longe as levassem, mais valor 
elas adquiriam. Assim, logo que foram domesticados os animais de 
carga, alguns povos lançaram-se no comércio de longa distância 
como modo de vida.

Há uma distinção a ser feita entre comércio local e comércio a 
longa distância. Em todos os grupos de humanos, as pessoas faziam 
certamente transações com outras do seu grupo. Também houve 
sempre comércio em curso entre agricultores e nómadas locais logo 
que esses dois modos de vida se implantaram.

Contudo, o comércio a longa distância é de outra natureza. Não 
foi a ideia inovadora de alguém. Não se desenvolveu num momento e 
lugar definidos. Logo que houve agricultura, pastorícia e pesca, houve 
também comércio a longa distância. Tratou-se indubitavelmente de 
uma linha conspícua na tessitura da vida quotidiana dos nómadas. 
Como já viviam em movimento, sabiam que mercadorias estavam 
disponíveis em que lugares. Podiam ir buscar alguns artigos onde eram 
baratos e trocá-los onde conseguiam um bom preço, e se o negócio se 
revelasse suficientemente lucrativo, alguns podiam renunciar definiti-
vamente àqueles malditos carneiros e fazer do comércio a sua única 
ocupação.
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Os nómadas não circulavam ao acaso. Os caçadores iam para onde 
sabiam existir presas. Os pastores encaminhavam-se para pastagens 
que já conheciam. Os mercadores viajavam de um foco de oportu-
nidades comerciais para outro. Grupos itinerantes descobriram as 
rotas mais práticas entre os seus destinos e usavam-nas rotineira-
mente. Na maior parte dos casos, era a geografia que determinava 
a localização dessas rotas. Formaram-se assim teias previsíveis de 
estradas e caminhos nos espaços em que o tráfego era denso. As aldeias 
localizadas junto dos pontos de ligação de muitas dessas vias comer-
ciais evoluíram inevitavelmente para vilas e algumas dessa vilas 
acabaram por se tornar cidades cuja principal atividade era vender 
comodidades a mercadores — refeições quentes, camas acolhedoras, 
abrigo das intempéries, inebriantes para beber ou fumar, talvez 
algum sexo — e, obviamente, disponibilizar lugares para que os 
negociantes se encontrassem e interagissem com outros: mercados 
e bazares.

Veja-se a cidade de Petra, por exemplo, na atual Jordânia. Situa-
va-se num ambiente demasiado agreste para a prática da agricultura 
ou até da pastorícia. Não obstante, Petra tornou-se uma cidade 
abastada de vitalidade lendária simplesmente por estar construída 
nas escarpas rochosas de um estreito desfiladeiro que os mercadores 
tinham de atravessar nas suas viagens entre o Mar Vermelho, a costa 
do Levante e os portos do Golfo Pérsico.

Grandes massas de água também alimentavam o comércio a 
longa distância, porque as mercadorias de muitos ambientes dife-
rentes convergiam para as suas margens. Onde as pessoas se insta-
lavam para pescar, podiam associar o comércio a longa distância ao 
seu conjunto de recursos. Onde pudessem atracar barcos, podiam 
florescer povoações mercantis. Os barcos tinham uma grande van-
tagem sobre os animais de carga: não tinham de ser alimentados.

À medida que o número de polos urbanos aumentava, o mesmo 
acontecia com as redes de rotas comerciais. Por volta do ano 2000 a. C., 
iam surgindo na Eurásia várias redes comerciais em sobreposição e 
cada uma delas constituía a sua própria galáxia de constelações 
culturais.

A Invenção do Passado 5750_dp_MIOLO AF.indd   58 21/09/2020   18:36



59

A Invenção do Passado

MUNDO MÉDIO

Uma das teias comerciais mais movimentadas dos tempos antigos 
instalou-se no que poderia chamar-se Mundo Médio: a região que 
se estende da Ásia Menor, atravessa as terras altas iranianas e desce 
pelo que é agora o Afeganistão. Esta região está situada mesmo entre 
as duas grandes civilizações fluviais do Ocidente (Egito e Mesopo-
tâmia) e as duas grandes civilizações fluviais do Oriente (Índia e 
China). Grande parte deste Mundo Médio é acidentado e bastante 
árido, mas atravessam-no numerosos cursos de água. Ao longo des-
sas correntes, despontaram desde cedo aldeias de agricultores de 
subsistência. Os pastores nómadas também vagueavam pela terra e 
esta mescla de aldeias e nómadas num território flanqueado por 
centros urbanos sofisticados foi precisamente a combinação que 
favoreceu o desenvolvimento do comércio a longa distância.
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Não só o Mundo Médio tinha sociedades urbanas ricas em cada 
um dos extremos, como tinha portos ao longo de toda a sua periferia, 
porque esta região está rodeada por grandes massas de água navegável: 
o Rio Amu (também conhecido por Oxus), o Mar de Aral, o Mar 
Cáspio, o Mar Negro, o Mar de Mármara, o Mar Egeu, o Mar Medi-
terrâneo, o Mar Vermelho, o Golfo Pérsico e o Rio Indo, e se subir de 
barco meio caminho até às nascentes deste último rio, estará mais ou 
menos de regresso ao ponto de onde partiu.

Caravanas gigantescas percorriam o Mundo Médio em tempos 
antigos, por vezes com centenas de animais, mas não atravessavam 
necessariamente toda a distância. Não tinham de o fazer. À medida que 
as rotas comerciais proliferaram, o mesmo aconteceu ao número de 
centros onde se cruzavam as rotas, cidades em que os mercadores podiam 
negociar com outros mercadores. Havia, por exemplo, a cidade a que 
os Gregos chamaram mais tarde Hecatômpilo, localizada a cerca de 
meio caminho entre os mercados da China e os da Mesopotâmia (mais 
ou menos no local onde se situa agora Teerão). Hecatômpilo deriva da 
palavra grega para «cem portões», o que sugere de maneira fantasiosa 
o número de estradas que ali convergiam. Hecatômpilo desapareceu, 
mas chegou a ser capital do poderoso Império da Pártia, um de entre 
uma sucessão de impérios que ascenderam e caíram, ali no coração do 
que avultou para a história como civilização persa.

MUNDO MEDITERRÂNICO

A oeste do Mundo Médio havia outra rede comercial de escala global: 
uma malha de rotas marítimas que ligavam portos em torno de todo 
o Mediterrâneo. O Mediterrâneo é tão vasto que quase se qualifica 
como oceano, abre-se para o Mar Negro e quase para o Mar Vermelho, 
para constituir no conjunto um verdadeiro e enorme mundo de água. 
Ir de um porto mediterrânico a outro era fácil, porque este mar era 
amistoso para os marinheiros: não tinha as tempestades do Atlântico, 
não tinhas as quedas de água e os pântanos de muitos rios, e as águas 
eram tão calmas que, se os ventos esmorecessem, os navegadores podiam 
simplesmente remar para a costa.
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