




PELOS PÚBICOS
NÓS PODEMOS SER OS "MACACOS PELADOS",

mas em uma medida capilar superamos
todos os demais primatas. Enquanto a

maioria deles tem cabelos mais finos em volta
da genitália — em comparação com o resto do
corpo —, os humanos adultos ostentam uma
espessa moita pubiana.

Há muito tempo, estudiosos vêm pensando
que essa característica é remanescente de um
período bem mais peludo da nossa história evo-
lutiva e que a grande questão é por que o resto do
corpo perdeu o seu casaco natural. Robin Weiss,
da Universidade College London, defende que os
nossos pelos púbicos ficaram mais espessos em
algum ponto da nossa evolução. E isso deve ter
acontecido por alguma razão. Sim, mas qual?

Não há uma explicação plenamente aceita, mas
muitas vantagens potenciais têm sido aponta-
das. A mais popular é a que dá conta de que os
pelos mais espessos se juntam nas áreas em que
ficam as glândulas apócrinas — responsáveis
por alguns dos nossos cheiros — sudoríparas e
écrinas — que controlam a nossa refrigeração.
Tudo combinado, isso pode servir para mandar
pelos ares os odores indicando a nossa maturida-
de sexual. Isso se dá também no campo visual,
com as ancas mais largas nas mulheres e os pelos
nos rostos dos homens. Alguns outros benefícios
podem ter feito valer a pena desenvolvermos essa
pelagem. Uma moita espessa não apenas protege
a genitália durante o sexo e em outros momen-
tos, ela também ajuda a manter essas sensíveis
regiões aquecidas, livres de correntes de ar.



"A INTERPRETAÇÃO DOS SO-

NHOS É A ESTRADA QUE LEVA

AO CONHECIMENTO das ativi-
dades inconscientes da mente." Assim
disse Freud, 50 anos atrás. Hoje, a
maioria dos psicanalistas e pesquisa-
dores rejeita a crença de que os sonhos
são expressões dos desejos incons-
cientes. Mas os sonhos não são des-
providos de sentido e certamente não
são inúteis. Para começar, são cruciais
para processar emoções. "Eles modu-
lam as emoções e as mantêm dentro
de um determinado patamar", diz Pa-
trick McNamara, da Universidade de
Boston. Novas pesquisas revelaram
que os cochilos consolidam memórias
emocionais. E, quanto maior a quanti-
dade de REM (movimento rápido dos
olhos, na sigla em inglês), maior o pro-
cessamento dessas memórias.

Uma idéia é que os sonhos REM
nos permitem aliviar memórias emo-
cionais poderosas, mas sem a corre-
ria hormonal gerada pelo estresse da
experiência real. Dessa forma, nós
mantemos a memória, mas os efeitos
emocionais vão gradualmente sen-
do atenuados. Experiências recentes
mostraram que nem todos os sonhos
ocorrem durante o sono REM. E há
indícios de que sonhos "não-REM"
têm uma função específica. Ao acor-
dar estudantes durante fases diferen-
tes do sono, McNamara descobriu
que os sonhos REM são parecidos
com histórias, com mais emoção,
agressão e personagens desconhe-
cidos. Já os sonhos "não-REM"
geralmente envolvem interações so-
ciais amigáveis. McNamara diz que,
ao simular encontros agressivos, os
sonhos REM nos ajudam a encarar
a violência real.

O conteúdo dos sonhos pode ser
influenciado por fatores externos,
como aromas ou até o campo mag-
nético da Terra, e alguns temas são
recorrentes. Muitos sonhos REM
contêm personagens desconhecidos,
usualmente em uma interação agres-
siva com o sonhador. A descoberta
de temas universais como essa pode
preconizar uma volta ao estudo do
sentido dos sonhos. Só-que, desta
vez, baseado na ciência.



EM 2001. CHITTARANJAN AN-
DRADE E B.S. SRIHARI, do Ins-
tituto Nacional da Saúde

Mental e Neurociência de Bangalo-
re, na índia, ganharam um prêmio
IgNobel — uma sátira do Nobel —
por conta de suas pesquisas sobre o
hábito humano de meter o dedo no
nariz. Eles analisaram 200 voluntá-
rios adolescentes de escolas locais
e constataram que quase todos se
dedicam a essa prática quatro vezes
por dia, em média. Contudo, só 9
deles (4,5%) confessaram comer o
fruto de sua caçada nasal.

Se levarmos em conta o estigma
social associado aos "comedores de
meleca", esse número parece estar
aquém da realidade. Mas, mesmo que
os números sejam menores do que o
senso comum mostra, a pergunta é
inevitável: o que leva alguns de nós a
se alimentar das próprias catotas'?

Os pesquisadores não encontra-
ram nenhuma diferença entre os
"comedores" e os demais e foram
negligentes ao não perguntar aos
primeiros os porquês do hábito. É
possível que a ingestão de detritos
nasais ajude a construir respostas
imunológicas mais saudáveis. Pes-
quisadores que investigam hábitos
de higiene já levantaram evidências
de que a falta de exposição a agentes
infecciosos pode aumentar a susce-
tibilidade para doenças alérgicas.

Parece que a única pesquisa con-
clusiva sobre o assunto é de 1966.
Naquele ano, o pesquisador Sidney
Tarachow, da Universidade Estadu-
al de Nova York, descobriu que as
pessoas que comiam suas catotas
faziam isso por uma única razão:
achavam a coisa deliciosa.





"VOCÊ TEM UM ELASTICOZINHO?" Essa
frase, dita pelo alto-falante de um sho-
pping em Baltimore, nos EUA, foi o su-

ficiente para fazer sorrir um freqüentador. Esse
é um dos mais de 2 mil sorrisos espontâneos
gravados pelo psicólogo Robert R. Provine, da
Universidade de Maryland, nos EUA, durante um
estudo feito ao longo de dez anos. Os resultados
estão no livro Laughter: a Scientific Investigation
(Risada: uma investigação científica, ainda sem
tradução no Brasil).

Provine acredita que a risada começou com
os nossos ancestrais pré-humanos, como uma
resposta fisiológica às cócegas. Os macacos mo-
dernos mantêm essa risada quando, durante
as brincadeiras, um acaba atingindo um ponto
suscetível a cócegas do outro. Na medida em que
o nosso cérebro foi crescendo, o sorriso adquiriu
uma poderosa função social: juntar as pessoas.
Robin Dunbar, da Universidade de Oxford, na
Inglaterra, constatou que sorrir aumenta o ín-
dice de endorfinas, o nosso opiáceo natural, o
que, segundo ele, reforça as relações sociais.

E onde o humor se encaixa? Ele pode estar re-
presentando mais do que um único papel, segun-
do Thomas Flamson, da Universidade da Califór-
nia. Ele suspeita que comentários que induzem
ao riso — como a pergunta sobre o elasticozinho
— não pareçam piada para pesquisadores sérios,
mas eles podem ser divertidos para determi-
nadas pessoas. E esse tipo de "piada interna"
aumenta a capacidade de o sorriso estimular a
camaradagem. Os levantamentos de Provine
mostraram que, na média, os homens são mais
engraçados que as mulheres. Na sua análise de
anúncios pessoais, viu as moças exigindo hu-
mor dos interessados, que se diziam perfeitos
"humoristas". Isso sugere que a habilidade de
fazer outras pessoas rirem evoluiu, pelo menos
em parte, por meio da seleção sexual.
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SE O LIVRO O GENE
EGOÍSTA, do ensaís-
ta britânico Richard

Dawkins, estiver certo, nós
devemos "aprender o altru-
ísmo porque nascemos ego-
ístas". A cordialidade com a
família não conta, pois há urna
recompensa. Compartilhamos
com eles parte dos genes. As-
sim, ao ajudá-los, ampliamos
nossa imortalidade genética.
Outros atos de aparente altru-
ísmo são, em boa parte, apenas
reciprocidade.

Isso faz sentido em termos
evolutivos. Ajudar alguém
sem nada em troca coloca
você em uma posição ruim
nas apostas pela sobrevivên-
cia. O problema é que evidên-
cias apontam que há pessoas
genuinamente envolvidas em
atos de altruísmo. Isso fez
biologistas concluírem que
a característica faz parte da
natureza humana.

Robert Trivers, da Univer-
sidade Rutgers, em Nova Jer-
sey, argumenta que a seleção
natural favoreceu humanos
que eram altruístas em seus
agrupamentos, dos quais po-
deriam esperar reciprocida-
de. Mas hoje, quando muitas
de nossas interações acon-
tecem com pessoas que não
conhecemos e nunca iremos
rever, nossas tendências al-
truísticas perdem o sentido.

Outros pesquisadores di-
zem que o altruísmo pode
não ser produto da evolução
genética. Para eles, quando
nossos ancestrais passaram
a moldar o ambiente por
meio da cultura, nós fomos
envolvidos em um proces-
so de coevolução genética
e cultural. Alguns mecanis-
mos sociais sustentam essa
idéia: o medo da punição, a
construção da reputação e a
idéia de igualdade.
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