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PARTE I – INTRODUÇÃO 
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Richard Leakey 
Paleontólogo 

Alguns personagens importantes 
para o avanço do conhecimento 
apresentado são exibidos nesta e na 
página seguinte. 
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Willard Libby  
Inventor da datação 

pelo carbono14. 
Nobel 1960 

Svante Pääbo 
Pioneiro nos estudos genéticos de fósseis 

por meio de DNA mitocondrial. 
Levantou parte do DNA mitocondrial de 
um Neandertal. Depois, levantou quase 

todo o DNA nuclear de outro Neandertal. 
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Jared Diamond 
Biólogo evolucionista, 
ornitólogo, geógrafo e 

estudioso da origem das 
civilizações 
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Gênesis e migração da humanidade 
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Faz doze mil anos, terminou a última era glacial. 
Encerrava-se o Pleistoceno Superior. Desde então, vivemos 
um dos períodos de clima mais estável e também mais 
favorável de que se tem notícia.  
 
No que se refere à cultura humana, saíamos do Paleolítico 
(idade da pedra lascada) e fazíamos a transição, no período 
chamado Mesolítico, para o Neolítico (pedra polida). 

 
As primeiras civilizações tiveram origem nesse início do 

Mesolítico, em um processo que perdurou milhares de anos 
 

Já então, o homem tinha se espalhado por quase todo 
o Globo. 
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A grande pergunta que se faz é: 

 

Por que as civilizações apareceram 
espontaneamente em um número muito 

limitado de regiões do Globo, e nas outras só 
surgiu por um processo de exportação, muitas 
vezes por métodos violentos de dominação? 
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Um fato de grande relevância na determinação dos locais 
onde surgiram as primeiras civilizações foi a extinção de 
muitos animais de grande porte ocorrida no final do 
Pleistoceno. Por razões que permanecem não 
esclarecidas, tal extinção foi muito desigual ao largo do 
Globo. Nas Américas, ¾ dos animais de grande porte 
foram extintos; já na Eurásia, só 1/3 deles se extinguiu. 
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O surgimento das civilizações foi um processo lento, que teve 
como precursores o desenvolvimento da agricultura e a 
domesticação de animais, principalmente mamíferos. 

Onde esses dois passos iniciais não foram dados, também não 
surgiu qualquer civilização. 

A questão inicial pode então ser trocada por outra: 

Por que a agricultura e a domesticação de animais 
surgiu em tão poucos lugares? 

 



11 

PARTE II – SURGIMENTO DA AGRICULTURA 
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Locais onde a agricultura desenvolveu-se 
de forma pioneira 
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                Decaimento do Carbono 14 com o tempo 

O carbono14 encontra-se na atmosfera e acumula-se no organismo das plantas 
e animais enquanto estão vivos. Após a morte do organismo  sua  
concentração no mesmo decai segundo a lei ilustrada graficamente na figura. 
Medidas da concentração de carbono 14 é o método mais poderoso para 
medir a idade de fósseis com idade até uns 60 mil anos. 
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Com as medidas de abundância de carbono 14, pode-se 
medir a idade de materiais fósseis até um limite de uns 

60 mil anos. 

Um dos materiais mais empregados para datação é 
carvão oriundo de fogueiras. Mas esse carvão pode ter 

sido gerado em época distinta de outros objetos ou 
resíduos encontrados naquele sítio arqueológico. 

Desde 1980, medidas de abundância de C14 por meio 
de espectrometria de massa têm possibilitado saber a 

idade de pequenas amostras, por exemplo, uma 
semente.  
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As plantas mais importantes para a agricultura 
foram (e ainda são) os cereais e os legumes. 

Os cereais são gramíneas de sementes grandes. A 
seleção natural desenvolveu os cereais em locais 
onde chove relativamente pouco, e a cada ano há 

longas estiagens. 
Os legumes mais importantes também se 

desenvolveram em tal tipo de clima. 
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O chamado clima mediterrâneo ocorre em 
alguns locais do globo. O verão é quente e seco. 

No inverno, chove durante 2 a 4 meses. 

Todas as civilizações que se desenvolveram de 
maneira independente tiveram origem em 

algum local de clima mediterrâneo. 
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Locais de origem das principais plantas e animais e data de domesticação  
Dados em amarelo indicam dúvida. Em azul, se a agricultura foi importada. 
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touro zebuíno touro taurino 
O gado zebuíno, encontrado na Índia, tem 

uma corcunda que não se vê no gado 
taurino, encontrado na Europa. 

Ambos descendem do mesmo ancestral, que 
se dividiu há centenas de milhares de anos, 

e uma das variedades ficou confinada na 
Índia. O fato mostra que a domesticação do 
gado na Índia e na Europa Oriental foram 

ocorrências independentes. 
Ox da era glacial. 

Ancestral do taurino 
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A enorme maioria 
dos alimentos cultivados 

é nativa da região 
mediterrânea. Por isso a 

agricultura surgiu 
primeiro naquela região 

e teve ali um 
desenvolvimento muito 

diferenciado. 

Para que uma planta 
seja domesticada e 

melhorada com 
facilidade, tem de ser 

autopolinizável.  



20 

A domesticação do milho pelos índios do México foi um 
feito técnico maior do que outros cultivos da Eurásia. O 
milho silvestre (teosinto) do qual partiram media 1 cm. 
Quando os europeus chegaram, seu tamanho era 15 cm.  
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Embora a ervilha, a lentilha e os dois tipos de trigo 
preexistentes na Ásia Menor tivessem sementes menores, a 

diferença não era tão grande. O principal feito foi a seleção de 
cachos que não se partem e vagens que não se abrem 

espontaneamente para espalhar a semente.  

Na natureza, essa dispersão natural das sementes era um 
fenômeno positivo, mas para colheita ele é muito prejudicial. 

Trigo silvestre 
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A África central tem a maior variedade de pastagens 
(gramíneas) de grande porte. Entretanto, por causa 

das chuvas abundantes, nenhuma delas desenvolveu 
sementes grandes. Mesmo com a tecnologia atual, 

nenhuma pôde ser cultivada como cereal. 
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PARTE III – DOMESTICAÇÃO DE ANIMAIS 

Charles Galton 
Pioneiro no estudo de domesticação 

de animais 
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Falarei de casamentos felizes entre 
homens e animais. 

 Qualquer sugestão equivocada que essa 
sentença possa provocar será desfeita 

muito em breve! 
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PRINCÍPIO ANNA KARENINA 

Tolstoi inicia Anna Karenina com a frase: 

“Todas as famílias felizes se parecem entre si; cada 
família infeliz é infeliz à sua maneira.” 

Tolstoi quis dizer que para ser feliz uma família 
requer todo um conjunto de condições. Basta que 

uma delas falhe para que se inviabilize a felicidade. 
Para cada condição ausente temos um tipo de 

infelicidade. 
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O que Diamond chamou  princípio Anna 
Karenina se aplica às condições necessárias 
para que um animal possa ser domesticado.  

Com exceção do cachorro, só tratarei dos grandes 
mamíferos herbívoros que restaram após a grande extinção 

do fim da última era glacial. Há na Terra 148 mamíferos 
herbívoros com peso médio acima de 40 quilos, potenciais 

candidatos à domesticação. 

Mas por causa do princípio Anna Karenina, só 14 deles 
foram domesticados com sucesso. 
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Todos os cães descendem do 
lobo cinzento (Canis lupus), 
espécie que habitava ampla 

região do Globo: Ásia, Europa 
e América do Norte. 

A mandíbula de um cachorro, 
com idade de 12 mil anos, foi 

encontrada em uma caverna do 
Iraque. A mandíbula e os dentes 
tinham sido selecionados para 

ficar menores. 

Por quê o Canis lupus foi o único 
lobo domesticado? 
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Um mamífero herbívoro precisa comer grande massa de 
capim (ou outras folhas) para cada quilo de carne que 
produz. Um mamífero carnívoro precisa comer muitos 

quilos de herbívoro para cada quilo de carne que produz. 
Portanto, é inviável criar animais carnívoros para servir de 

alimento. 
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A Eurásia contou com maior número de mamíferos herbívoros 
candidatos à domesticação. Ainda por cima, quase um quinto 
deles foi aprovado no duro teste do princípio Anna Karenina.  
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Animais de menor importância foram domesticados bem mais 
tarde: 
 
•  O coelho, na idade média 
•  O hamster, a partir do século XIX 
•  O rato, no século XX, para experiências em biologia e medicina 
•  A capivara, no século XX 
•  O javali (quando?) 
•  A avestruz e a ema, nas últimas décadas. 

A domesticação da avestruz ainda não está dominada e muitos 
criadores têm tido prejuízos enormes. 
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O primeiro animal a ser domesticado para servir de 
alimento foi a ovelha. Na Mesopotâmia, são 

encontradas muitas ossadas de ovelhas de 1 ano 
(idade de abate), cuja data mais remota é 10.000 a.C. 
A seguir, vieram a cabra e o porco, domesticado pela 

primeira vez provavelmente na China, 9.000 a.C. 
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O princípio Anna Karenina impediu que qualquer desses 
animais pudesse ser domesticado. Cada um à sua maneira! 
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Para que um animal possa ser domesticado em larga 
escala, precisa atender a 6 condições, referentes a: 

•  Alimentação flexível 

•  Hábitos de procriação 

•  Relativa docilidade 

•  Hábitos gregários 

•  Ausência de pânico 

•  Crescimento rápido 
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•  Para ser domesticado, o animal não pode ser muito 
restritivo em sua alimentação. 

•  Tem de ser capaz de procriar em cativeiro. 

•  Tem de controlar sua agressividade contra o homem. 

•  Animais territoriais não podem ser domesticados em 
número suficiente para servir de alimento. Já o animal 
gregário, além de viver em forma adensada, sempre tem 
uma hierarquia social que facilita a domesticação. 

•  O animal com tendência para entrar em pânico quando se 
vê cercado debate-se até se machucar ou mesmo morrer. 

•  A longa espera pelo crescimento de um animal que cresce 
lentamente inviabiliza sua criação em cativeiro. 
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O coala encanta todo o mundo. 
Mas só se alimenta de folhas 
de eucalipto, o que dificulta 
soberbamente sua manutenção 
em cativeiro. 
 
Não fosse isso, teria sido 
domesticado como animal de 
estimação. 
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O guepardo, o mais veloz de todos os animais terrestres, é muito 
dócil. Como caçador, é infinitamente superior ao cachorro. Na 
Antiguidade, muitos reis usaram guepardos amansados para a 
caça.  Entretanto, seus procedimentos de reprodução impedem 

que ela se realize em cativeiro. 
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O elande é o maior de todos os antílopes. 
Seu crescimento é rápido, ele é gregário e tem 

carne saborosa. Quando encurralado, não 
entra em pânico. 

 
Entretanto, em parte por causa da sua 

agressividade, nunca pôde ser domesticado.  

Fato similar ocorre com o 
búfalo africano, um dos 
mais agressivos e o mais 

imprevisível dos herbívoros 
da África. 
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A África tem quatro espécies de 
zebra, que em princípio seriam 

animais de carga tão úteis como o 
cavalo.  

Mas a zebra tem um humor muito 
hostil. É o animal que mais fere 

tratadores em zoológicos. 

Ah, ia me esquecendo: ninguém consegue 
laçar uma zebra! 
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Gazela de thompson 

Há várias espécies de gazelas. Na 
Mesopotâmia, elas eram 

abundantes e muito consumidas 
como caça.  

Mas a  gazela é animal que entra 
em pânico quando se vê cercada. 
Quase sempre, debate-se até se 

matar. Por isso, os mesopotâmios 
nunca conseguiram domesticá-la. 

Tentativas posteriores também 
fracassaram. 
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O elefante precisa de vinte anos para virar adulto. 
Por isso, nunca foi domesticado. Os elefantes empregados pelos 

africanos e asiáticos são capturados e amansados. 
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Charles Galton 

“Parece que todo animal selvagem teve 
sua chance de ser domesticado, que uns 
poucos... foram domesticados há muito 
tempo, mas a maior parte dos demais está  
destinada a se perpetuar como selvagens.” 
 
                                         Charles Galton 

Nos últimos 4500 anos o homem 
não domesticou nenhum animal 

economicamente importante! 
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PARTE IV – EIXOS LESTE-OESTE  E  NORTE-SUL 
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A expansão das civilizações no eixo leste-oeste é 
mais fácil porque as variações climáticas são menos 

pronunciadas. Com isso, as plantas e animais 
domesticados se adaptam mais facilmente ao novo 

local. 
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A Eurásia estende-se principalmente no eixo leste oeste.   
África e Américas, principalmente no eixo norte-sul. 

Isso facilitou a difusão da civilização em toda a Eurásia. 
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A China (unificada em 221 a.C.) foi a primeira nação com grande 
extensão territorial. Isso se deve ao fato de que seus grandes rios 

escoam do oeste para o leste, o que facilitou a integração.  

Himalaia 
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A Europa não foi berço de nenhuma civilização. Seu 
processo civilizatório deu-se por difusão de técnicas, 

plantas e animais originários da Ásia, em um processo 
que levou milênios. Nas regiões de latitude mais alta 

(Rússia e Escandinávia), a civilização chegou mais tarde. 

 

Embora a Europa tivesse duas plantas domesticáveis 
(aveia e papoula), só passaram a cultivá-las depois que as 

técnicas agrícolas chegaram, vindas da Mesopotâmia. 
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O cavalo era encontrado na Europa e caçado para 
alimentação. Mas não foi domesticado como animal de carga 
e tração, pois a vantagem disso só aparece após a descoberta 

da agricultura. 
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PARTE V – O PODER DOS GERMES 
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Os povos que domesticaram animais adquiriram maior 
resistência aos germes portados por eles. Ao entrar em contato 

com povos não-resistentes, os exterminavam facilmente. 
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O maior poder de destruição de povos civilizados 
que domesticavam animais, ao entrar em contato 

com povos que não tinham animais domesticados, 
não tinha origem em suas armas, e sim nos germes 

letais que eles traziam. 
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Os índios da América do Norte e da Mesoamérica não 
domesticaram animais, exceto o cachorro. 

Os Incas domesticaram a lhama/alpaca, que não é 
portador de germe importante que ataque o homem. 

Por isso, esses índios não eram portadores de nenhum 
germe ao qual eles fossem resistentes e os europeus 

vulneráveis, exceto talvez a sífilis, cuja origem não está 
esclarecida. Mas, de qualquer maneira, a sífilis é doença 

crônica que não causa morte rápida. 
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Estima-se que 95% dos talvez 80 milhões de 
índios das Américas foram mortos pelos germes 

trazidos pelos europeus. Seus germes 
penetravam pelo interior do continente antes 

mesmo que eles avançassem. 

O que deu maior vantagem aos espanhóis na 
luta contra os astecas foi a varíola, que 

penetrou no México em 1520. 
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Sem a ajuda dos germes, a dominação de um povo por outro 
mais desenvolvido pode ser muito difícil. Exemplos: 

•  Os romanos não conseguiram dominar o hunos e acabaram 
sendo derrotados por eles. 

•  Os Vikings criaram terror na Europa do século VIII ao 
século XI. 

•  Por duas razões, os povos mediterrâneos, e mais tarde os 
europeus nunca conseguiram o domínio da África 
subsaariana. 1) germes europeus se propagaram para a 
África há muito tempo. 2) Os africanos dispunham de 
doenças como a malária e febre amarela, transmitidas por 
seus insetos. 

•  O Vietnã derrotou a França e depois os EUA. 

•  Os americanos não estão conseguindo dominar o Iraque. 
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PARTE VI 

A ESCRITA: UMA CRIAÇÃO NECESSÁRIA PARA 
A ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO 

ou então: 

A ESCRITA: UM INSTRUMENTO DA 
CLEPTOCRACIA 
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Denise Schmandt-Besserat (2002) 

“A evolução da escrita foi um 
processo envolvendo prática e 
necessidade econômica no Oriente 
Médio.” 

Datas de algumas escritas: 
 
•  Sumérica (3500 a.C.) 
•  Egípcia (3100 a.C.) 
•  Indu – Vale do Indo (2600 a.C.) 
•  Chinesa – Norte da China (1500 a.C.) 
•  Maia (300 a.C.) 
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“A escrita original sumérica deriva de um sistema de 
fichas de argila usadas para representar commodities. 

Até o final do 4º milênio a.C. ela evoluiu para um 
método de manter contabilidade...” 

“A escrita foi muito importante na manutenção do 
império egípcio, e letramento ficava concentrado em 
uma elite educada de escribas.... O sistema de 
hieróglifos sempre foi difícil de aprender, mas mais 
tarde foi propositalmente feito ainda mais difícil, pois 
isso preservava a posição dos escribas.” 

Fonte: Wikipedia 
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Quipu inca: um sistema de manter registros. 
As cores indicam o tipo de item é registrado.  
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Os quipus eram um sistema decimal de escrita  
de números. Os incas tinham estatísticos oficiais 

chamados quipumaycos 



60 

Tabletos de Tartária (Romênia), ca. 5.000 a.C. 

Uma forma primitiva de escrita? 
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Pedra de Roseta – O 
mesmo texto, escrito 
em hieróglifo, 
demótico e grego 
clássico (196 a.C.), 
foi fundamental para a 
decifração dos 
hieróglifos. 
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SÍNTESE E CONCLUSÃO 

•  As civilizações pioneiras se devem à disponibilidade local de plantas 
(principalmente cereais e leguminosas) e de animais (principalmente 
mamíferos herbívoros) apropriados para a domesticação.  

•  Nenhum fator cultural ou racial pôde ser identificado como relevante 
para que algum povo primitivo se civilizasse. 

•  Uma vez estabelecida, uma civilização expande-se muito mais 
rapidamente no eixo leste-oeste. 

•  A difusão das civilizações pioneiras se dá tanto por invasão e 
dominação de áreas vizinhas como por imitação de vizinhos das 
técnicas já desenvolvidas. 

•  Para domínio de povos distantes, os germes foram mais efetivos do 
que as armas dos invasores. 

•  As escritas surgiram como instrumento indispensável para o 
funcionamento dos Estados. Inicialmente, eram apenas formas de 
manter censos e registros contábeis. 


