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"Nunca mais vou
colocar uma gota
de álcool na Boca.
Se o primeiro antepassado nosso a se deparar com
a ressaca cumprisse sua promessa, provavelmente
ainda viveríamos nas cavernas. Sem o álcool, além
de levar uma vida bem mais sem graça, também
perderíamos nossa música, nossos desenhos e nosso
alfabeto. Uma humanidade sóbria não desenvolveria
o comércio e a agricultura. E não acreditaria em
Deus. Foi com os pés metidos em jacas que demos
passos importantes na nossa evolução.

Essas ideias são baseadas em novas descobertas
arqueológicas que mostram a intrincada relação da
humanidade com a bebida. "Os seres humanos bebem
desde o seu surgimento como espécie. O álcool teve
um grande impacto no que somos, biologicamente
e culturalmente", diz Patrick McGovern, diretor do
Laboratório Arqueológico Biomolecular do Museu da
Universidade da Pensilvânia. Em seu livro Uncorking
the Past: The Questfor Wine, Beer, and other Alcoholic
Beverages (Tirando a rolha do passado: a jornada por
vinho, cerveja e outras bebidas alcoólicas, inédito no
Brasil), ele demonstra o quanto a busca pela bebida
perfeita guiou a história da humanidade.

Antes do surgimento do Homo sapiens, nossos an-
cestrais já eram atraídos pelo álcool proveniente das
frutas em decomposição. Bugios do Panamá costumam
comer os frutos quase podres de palmeiras até se em-

bebedarem completamente, às vezes chegando a cair
das árvores. "Os outros primatas mostram os mesmos
sinais de bebedeiras que os humanos. Se você der aos
chimpanzés a oportunidade, os machos vão beber de
três a quatro garrafas de vinho", diz McGovern.

A pergunta que os estudiosos tentam responder agora
é quando paramos de colher frutas podres e passamos
a fazer bebidas. A primeira técnica de produção domi-
nada pelo homem foi a fermentação. Só começamos
a destilar o álcool bem mais tarde, e as bebidas deri-
vadas dessa técnica se tornaram comuns somente na
Idade Média. O vinho deve ter sido uma das primeiras
bebidas produzidas, porque as uvas já têm o fermento
incorporado nelas. Se elas ficarem fermentando no sol,
inevitavelmente seu suco se transforma em álcool.

Uma pro santo
Além dos óbvios efeitos de relaxamento e sociabilida-
de, o álcool foi essencial para a humanidade em seus
primeiros passos na Terra por outro motivo: quem
bebia vivia mais. Numa época em que nenhuma água
era purificada, as bebidas fermentadas representavam
uma fonte menos arriscada de hidratação. Enquanto as
águas portam milhares de microorganismos, o álcool
mata a maioria deles. "Quando consumido com mo-
deração, o álcool traz efeitos muito bons para a saúde.
Seus benefícios cardiovasculares e anticancerígenos
são cientificamente comprovados", diz McGovern.
Além disso, durante muito tempo, o álcool serviu como
fonte de nutrição. A cerveja ancestral era mais rica em
proteínas que o pão da época. As pirâmides e outros
monumentos egípcios dificilmente seriam construídos
sem ela: os escravos recebiam diariamente uma cota
de dois ou três pães e até cinco litros de cerveja.

Hoje a ligação das bebidas com as religiões ociden-
tais é clara. "O vinho está no centro do cristianismo,
é o sangue de Cristo. No judaísmo, em quase todas as
celebrações, você tem de consumir algumas taças da
bebida. O mesmo pode ser visto em religiões africa-
nas, chinesas e pré-colombianas", diz McGovern. O
surgimento das primeiras religiões tem relação direta
com os rituais de consumo de bebida alcoólica na An-
tiguidade. As mais antigas pinturas de seres humanos
em cavernas nos mostram exercendo duas atividades:
caçando ou bebendo alguma coisa, em meio a estranhos
rituais. Estão desenhados homens com chifres, figu-
ras antropomórficas, machos de pênis eretos. Nessas
mesmas cavernas, foram encontrados os primeiros
fragmentos de instrumentos musicais.

Podemos descrever esses primeiros rituais humanos
como o começo de nossas artes, de nossa religiosidade
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e das festas universitárias. "Nessas sociedades os xamãs
faziam as bebidas, eram os médicos da comunidade,
desenvolviam as artes e provavelmente bebiam mais
que todo mundo", diz o cientista. Os primeiros quími-
cos, religiosos, músicos, desenhistas, médicos e chefes
podem ter sido a mesma pessoa — geralmente os mais
bêbados das tribos.

Mais cerveja, menos pão
Diferentemente do senso comum, que costuma ligar os
bêbados a uma horda de bárbaros, McGovern defende
que o álcool teve um importante papel no estabeleci-
mento das primeiras civilizações. "Quando você tem
que produzir álcool suficiente para toda a sua popula-
ção, é necessário se assentar em algum lugar por todo
o ano, cuidar das plantas." Com o tempo, os humanos
começaram a construir casas, e esses assentamentos
se tornaram vilas.

"Nossa agricultura surgiu para produzir álcool. Os
primeiros assentamentos humanos surgiram depois
do cultivo da cevada, e é mais fácil produzir cerveja
do que pão, além de ela ser mais nutritiva." McGovern
cita o exemplo do milho na América Latina. Antes de
ser domesticado, o grão não servia para ser comido, ele
só era consumido transformado em bebida fermentada.
"Se olharmos para os grãos como arroz, cevada, trigo,
milho e sorgo, eles todos podem ser transformados em
bebidas. A motivação de sua domesticação foi poder
consumi-los na forma de bebida alcoólica. Só depois
passamos a fazer pães e massas", diz.

Avançando um pouco no tempo, McGovern aponta o
comércio das bebidas como grande impulsionador de
intercâmbios culturais. "Enquanto os fenícios levavam
o vinho em seus barcos, espalhavam sua cultura pelo
Mediterrâneo." Eram vendidas a altos preços aos nobres
egípcios e europeus — inclusive para os italianos e fran-
ceses, que mais tarde seriam os grandes produtores da
bebida. Eles não transportavam só a cultura do vinho,
mas sua indústria, o trabalho com metais e a cerâmica.
Além, é claro, da mais importante contribuição de sua
cultura para o mundo: o alfabeto latino.

O vinho tornou essas trocas bem mais fáceis. "Não
acho que toda transferência cultural e tecnológica tem
de ser pela força, ela pode ser guiada simplesmente pelo
prazer. Quando vamos para outros países experimentar
suas bebidas, as pessoas podem ser muito amigáveis,
ficamos interessados por suas ideias e cultura", diz
McGovern. Então, volte para a primeira página des-
ta reportagem e olhe de modo diferente para aquelas
garrafas. Por trás daqueles rótulos se escondem ver-
dadeiras aulas de história.

Temos de nos manter
sóbrios no trabalho"

Patrick McGovern é diretor
do Laboratório Arqueológico

Biomolecular do Museu da
Universidade da Pensilvânia e

autor do livro Uncorking the Past:
The Questfor Wine, Beer, anã other

Alcoholic Beverages. Ele traz de volta
bebidas perdidas no tempo. Em papo

com GALILEU, ele diz que a recriação de
que mais gostou vem da China e que a

bebida o inspira no trabalho.

*Qual ê exatamente o tralmlho de
um arqueólogo biomolecular?

McGovern: Analisamos vasilhas e recipientes antigos atrás de
resquícios de comidas e bebidas consumidos pelos nossos

ancestrais. Com tecnologías mais modernas, analisamos sua
composição e tentamos recriá-los nos dias de hoje,

icQual é a maior utilidade disso?
McGovern: Isso nos ajuda a entender como os antigos agiam, que
técnicas eles dominavam. Existem muitas possibilidades sobre
como eles processavam frutas e grãos. Eles misturavam vários

tipos de bebida, ern receitas complexas. E isso sem nossos
instrumentos, só usando o olfato e o paladar. Esse trabalho de
arqueologia experimental nos permite recriar essas estranhas

bebidas e, pelo que temos visto, elas eram deliciosas.

*E qual a melhor recriação que você provou?
McGovern: Por incrível que pareça, a minha favorita é o Chateau

Jiahu, uma recriação que a gente fez da mais antiga bebida
alcoólica já encontrada. É urna mistura fermentada de arroz,

mel e uva, que encontramos numa cerâmica chinesa de 7000
a.C. Depois de um grande trabalho, o resultado foi uma bebida
agradável, doce e azeda, como os sabores da culinária chinesa.
Ganhamos diversos prémios nos festivais ao redor do mundo.

*Se a bebida é tão importante pura a humanidade, por que
insistimos em tentar proibi-la?

McGovern: Porque os humanos são levados por atos extremos.
As pessoas bebem demais e, quando se dão conta do problema,

resolvem banir. Ou bebemos demais ou não podemos beber nada.
Se consumido moderadamente, o álcool pode ser bom, mas como

qualquer droga ele é perigoso se consumido exageradamente.
Não acho que você poderia fazer a humanidade parar de beber. O

melhor é encorajar as pessoas a consumir de modo seguro,

Poder beber no expediente ê uma das vantagens do seu
trabalho?

McGovern: Na verdade não. Se queremos desbravar as coisas
cientificamente, temos que nos manter sóbrios. Mas depois do

expediente uma bebida vai bem, para inspirar, abrir a mente para
novas ideias. A grande vantagem do meu trabalho é poder viajar

muito, participar de festivais e experimentar as melhores bebidas
de todo o mundo — de hoje e de ontem.

Text Box
Fonte: Galileu, São Paulo, n. 223,  p. 66-69, fev. 2010.




