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Quem descartar a meta de exercitar-se mais em
2013, considerando-a uma promessa impossí-
vel, deveria antes considerar uma teoria sobre a
evolução humana que angaria cada vez mais
adeptos na comunidade científica. Esta tese su-
gere que nossa inteligência hoje se deve, em
parte, ao fato que,milhões de anos atrás, nossos
ancestrais podiam fugir e correr distânciasmai-
ores do que grande parte dos outrosmamíferos.
Ainda de acordo com esta hipótese, nosso cére-
bro foi moldado e se tornou mais apurado pelo
movimento, e até hoje demanda atividades físi-
cas para funcionar adequadamente.
O papel da resistência física no desenvolvi-

mento da Humanidade intriga antropólogos e
faz parte da imaginação popular há muito tem-
po. Em 2004, os biólogos evolutivos Daniel Lie-
berman e Dennis Brambel, respectivamente
das universidades de Harvard e Utah, publica-
ram um artigo na revista “Nature” intitulado “A
corrida de resistência e a evolução do Homo”,
em que conjecturam que nossos ancestrais bí-
pedes sobreviveram se tornando atletas de re-
sistência, capazes de derrubar presasmais rápi-
das por pura teimosia, correndo e as caçando
até terem sucesso.

PERPETUAÇÃO DOS GENES
A resistência resultou em mais alimen-
tos, produzindo energia para o acasala-
mento, o que significa que os primeiros cor-
redores passaram adiante seus genes. Dessa
forma, a seleção natural tornou o homem pré-
histórico cada vez mais atlético, segundo Lie-
berman e outros cientistas. Seus corpos desen-
volveram pernas mais longas, dedos menores,
menos cabelos e complexos mecanismos de
audição, funções que colaboraram na
manutençãodo equilíbrio e da esta-
bilidade. Os movimentos, en-
tão, moldaram o corpo hu-
mano.
Aomesmo tempo, emum

desenvolvimento que, até
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Corpo saudável, mente evoluída
Estudos ligam desenvolvimento do cérebro desde a pré-história à prática de atividades físicas

LATINSTOCK

Exercício. Base de mármore de uma plataforma grega: necessidade de movimentar-se culminou no aumento do tecido cerebral e, consequentemente, no desenvolvimento da inteligência e da razão, segundo estudo publicado este mês

O que isso significa, segundo David Raichlen,
antropólogo da Universidade do Arizona e au-
tor de um novo artigo sobre a evolução do cére-
bro humano, que será publicado na edição des-
temês da revista “Proceedings of theRoyal Soci-
ety Biology”, é que a atividade física pode ter aju-
dado a tornar o homem ainda mais inteligente.
— Acreditamos que nossos ancestrais caça-

dores-coletores mais atléticos e ativos sobrevi-
veram e, como os camundongos de laboratório,
passaram suas características fisiológicas liga-
das à melhoria da resistência, incluindo níveis
elevados de BDNF — explicou. — Eventual-
mente, estes primeiros atletas acumularam tan-
to BDNF em seus corpos que ele migrou dos
músculos para o cérebro, onde provocaram o
crescimento do tecido cerebral.

EXERCÍCIO APURA HABILIDADES MENTAIS
O homem pré-histórico, então, aplicou sua
crescente habilidade para o pensamento e a ra-
zão em melhores técnicas para conseguir suas
presas, aumentando a disponibilidade de ali-
mentos e tornando-se mais bem sucedidos do
ponto de vista evolutivo. Estar em movimento
os fez mais inteligentes, e, assim, permitiu que
se movessemmais eficientemente.
— O principal ponto dessa nova teoria é que,

se a atividade física ajuda a moldar a nossa es-
trutura cerebral, então provavelmente hoje ela
continua essencial ao cérebro — ressalta John
Polk, professor de antropologia da Universida-
de de Illionois em Urbana-Champaign, e coau-
tor, com Raichlen, do novo artigo.
E há um suporte científico para esta hipótese.

Estudos recentesmostraram, segundoPolk, que
“exercício regular, mesmo a caminhada” leva a
habilidades mentais apuradas, o que foi regis-
trado da infância até a terceira idade.
A hipótese de que correr atrás da presa ajudou

o homem em sua evolução cerebral ainda não
foi confirmada, segundoRaichlen, e é quase im-
possível de prová-la. Mas Lieberman conclui:
— Acredito firmemente que existe uma sólida

relação entre um corpo saudável e uma mente
saudável — assegura, tornando a expressão
“exercitar a memória” mais literal do que se
imaginava. l

recentemente,muitos cientistas não viam como
relacionados à atividade física, o homem se tor-
noumais inteligente. Seu cérebro aumentou ra-
pidamente de tamanho.
Hoje, segundo antropólogos, o homem tem

um cérebro aproximadamente três vezes maior
do que outros mamíferos de tamanho seme-
lhante ao nosso.
Cientistas evolucionistas atribuírameste cres-

cimento do cérebro a fatores como o consumo
de carne e, talvez aindamais importante, ao fato
de que nossos primeiros ancestrais dependiam
da interação social. Ohomempré-histórico pre-
cisava planejar e executar caçadas em grupo, o
que demandava pensamentos complexos que,
quandobem-sucedidos, resultavamemuma re-
compensa. De acordo com esta hipótese, a evo-
lução do cérebro foi uma consequência da ne-
cessidade de pensar.
Agora, no entanto, os cientistas sugeremque a

atividade física também teve um papel crucial
no crescimento do cérebro.
Para chegar a esta conclusão, os antropólogos

analisaramdados já existentes sobre o tamanho
do cérebro e a capacidade de resistência em vá-
rios mamíferos, como cachorros, porcos, rapo-
sas, camundongos, lobos, ratos, gatos e ovelhas.
Notaram, assim, que havia umpadrão. Espécies
como cachorros e ratos, com uma capacidade
de resistência grande e inata provavelmente de-
senvolvida ao longo de milênios, também con-
tam comumgrande volume cerebral, compara-
do ao tamanho de seus corpos.
Os pesquisadores também conferiram experi-

mentos recentes em que camundongos e ratos
foram sistematicamente submetidos a corridas
de longa distância. Animais criados em labora-
tório que corriam voluntariamente, quando
postos para cruzar, geraram filhotes corredores
de boa qualidade.
Apósmuitas gerações, esses animais começa-

ram a desenvolver de forma inata altos níveis de
substâncias responsáveis pelo crescimento de
tecidos e com boa repercussão na saúde, inclu-
indo uma proteção chamada fator neurotrófico
derivado do cérebro (BDNF, na sigla em inglês).
Estas substâncias são importantes para a per-
formance de resistência.
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O início. Pintura
rupestre de
guerreiro da
pré-história, do
povo san,, da África
do Sul
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História. Estátua
grega de bronze de
uma menina
correndo: relação
entre exercícios
físicos e intelecto
ganha adeptos

GRETCHENREYNOLDS
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Leveduras provocam
alterações até num
mesmo vinhedo

JAS LEHAL/REUTERS

Cultivo. Temperatura e exposição ao sol são alguns dos fatores que têm influência sobre a população de fungos

Escolher o vinho perfeito pode
envolver muito além de ape-
nas conhecer as melhores ca-
sas ou safras. As diferenças en-
tre os fungos presentes na su-
perfície das uvas, até mesmo
num único vinhedo, podem
contribuir para flutuações do
sabor da bebida, de acordo
com estudo publicado esta se-
mana no periódico “Plos One”.
— Na indústria do vinho, as

comunidades de fungos nas
uvas são especialmente impor-
tantes — explicou o professor
do Instituto de Biotecnologia
do Vinho da Universidade
Stellenbosch (África do Sul),
Mathabatha Setati, autor prin-
cipal da pesquisa.—As espéci-
es de micróbios presentes nas

frutas tambémcontribuempa-
ra o processo de fermentação
e, portanto, para as proprieda-
des aromáticas do vinho que
se resulta.
Para este estudo, os pesqui-

sadores recolheram uvas ca-
bernet sauvignon de diferentes
videiras em três vinhedos na
região Polkadraai, em Stellen-
bosch, todos estabelecidos no
mesmo período, entre 1994 e
1995. A principal diferença en-
tre os vinhedos era o sistema
de produção — orgânico, tra-
dicional e biodinâmico — do
cultivo das uvas.

FORMA DE CULTIVO INFLUENCIA
Nos três vinhedos, os cientis-

tas encontraram ao todo 628
espécies de leveduras. Uma
mesma espécie, Aureobasi-
dium pullulans, era predomi-
nante em todos. O processo bi-
odinâmico apresentou amaior

riqueza de espécies compara-
do aos demais. Já no sistema
orgânico, havia uma maior
quantidade de fungos do que
nos outros dois.
Os pesquisadores notaram

ainda que até num mesmo vi-
nhedo, pequenas diferenças
entre as videiras, tais como
temperatura ou exposição ao
sol, alterava a composição da
comunidade de fungos na su-
perfície da uva. Eles susten-
tam, com isso, que a atenção
com as leveduras não deve es-
tar focada apenas na produção
do vinho, mas sim, no próprio
sistema de cultivo das frutas.
— Nossa descoberta poderia

ajudar viticultores e fabrican-
tes de vinho a planejar melhor
as formas de cultivo. Desta for-
ma, poderiam desenvolver es-
tratégias mais eficientes para
garantir a consistência do pro-
duto — defendeu Setati. l

Fungos presentes nas uvas podem modificar o sabor do vinho
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 1 jan.  2013, Ciência, p. 22.




