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Em volta da fogueira 
acesa, no meio da noite:
Introdução

1. NO MEIO DA NOITE ESCURA

 Entre as várias teorias que procuram desvendar de onde vie‑

mos, quem somos e como nós nos transformamos nos seres que 

viemos a ser, os seres humanos — ou os Homo sapiens sapiens, se‑

gundo a nomenclatura classifi catória da paleontologia — há, 

entre tantas, uma especialmente fascinante.

Ela nos leva a tempos que devem ser medidos como alguns 

poucos milhões de anos, ou vários milhares deles atrás. E ela 

sugere que antes da descoberta dos usos do fogo e, depois da 

invenção do poder de criar o próprio fogo, os nossos primeiros 

antepassados — hominídeos a caminho de se tornarem o homo 

— viviam na noite o seu terror.
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Privados de luz que não fosse a da lua cheia, na escuridão 

completa da beira de um regato ou, muitos anos mais tarde, do 

abrigo de uma caverna, os homens e as mulheres que nos an‑

tecederam na Terra eram a presa mais fácil dos animais carní‑

voros e predadores noturnos. Apenas o alto das árvores os 

salvava. Mas nem sempre, porque alguns daqueles animais 

também subiam nelas.

Completamente imersas nas tarefas da busca de alimentos 

e da proteção dos seres mais frágeis dos pequenos bandos er‑

rantes, as pessoas da aurora da humanidade teriam um vocabu‑

lário de sons e de palavras que apenas serviriam para pequenos 

avisos e comandos muito simples. Mesmo havendo saltado do 

sinal ao signo, e dele ao símbolo, e mesmo após haver a partir 

deste salto criado o mundo de cultura que nós, seres da nature‑

za habitamos, tudo o que mulheres e homens de milhares de 

anos atrás teriam a se dizer, teriam a ensinar‑e‑aprender, teriam 

a partilhar, caberia provavelmente em uma ou duas folhas de 

papel, entre colunas de poucas, precárias e pequenas palavras 

de sons guturais.

A descoberta do fogo mudou este cenário escuro de vida 

humana de uma maneira radical. Ao redor de fogueiras alimen‑

tadas por uma noite inteira, os seres humanos aprenderam pri‑

meiro a afugentar de seus abrigos os animais predadores. Sorte 

de nosso destino sermos a única espécie animal que não teme o 

fogo... enquanto ele não nos ameaça. Em volta do fogo talvez 

pela primeira vez, na noite agora iluminada, e no interior de 

pequenos círculos em que os seres de um bando de humanos se 

aconchegavam, mulheres e homens, crianças, jovens, adultos e 

velhos se tocavam, olhavam‑se e diziam uns aos outros, umas às 

outras, o que sobrava das pequenas falas do dia, e podia agora 

transformar‑se nos rudimentos de uma humana conversa.
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Sim. Então entre eles e elas talvez tenham as pessoas de quem 
somos herdeiros, passo a passo, aprendido a difícil arte falar um 
dizer que se estendia para além dos sons primitivos diante dos 
afazeres e dos perigos do dia. Talvez então, no correr dos tempos 
e ao redor do fogo aceso no meio da noite, tenha surgido a troca 
de palavras, o diálogo, o comentário alongado das pequenas 
crônicas do correr dos dias. E, mais tarde, bem mais: o caso, o 
conto, o canto, a estória, o mito, a lei, o poema e a prece. E, en‑
tre os mais velhos e os jovens, o ensinar‑e‑aprender algo além dos 
saberes práticos dos trabalhos do dia.

Se quisermos colocar dados um tanto mais precisos nesta 
bela metáfora de nossas origens humanas, poderemos lembrar 
que em alguns jazimentos fósseis descobertos por paleontólogos, 
aparecem sinais do uso intencional do fogo já há uns 300 mil 
anos, quando o Homo de Neandertal habitava Terra e quando es‑
tariam surgindo os nossos mais próximos primitivos, o Homo 
sapiens. Mas o certo é que de apenas uns 200 mil anos atrás (isto 
é, “anteontem” em termos paleontológicos) surgem sinais eviden‑
tes de um uso comunitário e socialmente aplicado do fogo.

2. DA ORIGEM DE QUEM FOMOS AO FUTURO DE QUEM 
PODEREMOS SER

E este primeiro livro do que poderá vir a se converter em uma 
série, contém escritos sobre a nossas origens: a origem da expe‑
riência humana ou, segundo outros estudiosos do assunto, sobre 
a emergência da vida e, dentro dela, o surgimento do fenômeno 
humano aqui no planeta Terra.

Ele é dirigido, assim como os que pretendo escrever depois 
deste livro, a pessoas a quem possa interessar uma leitura com‑
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preensível de perguntas e respostas a respeito das origens da 
humanidade, do mistério da pessoa, do desafio de vivermos entre‑
nós, da vocação de ensinar e de algumas ideias do que juntas e 
juntos poderíamos fazer aqui na Terra para construirmos aqui um 
mundo mais solidário, justo, livre e feliz.

Nós, os humanos contém uma sequência de capítulos dedica‑

dos de maneira especial a pessoas‑que‑trabalham‑com‑pessoas. 

Assim, como um distanciado, mas oportuno passo inicial, o que 

você poderá ler aqui algo que tem a ver com o que terá aconte‑

cido ao longo de nossa trajetória no planeta Terra. Algo sobre 

quem fomos e o que fizemos para nos havermos tornado o que 

somos: os seres humanos.

Esta é a nossa questão central aqui. E logo se verá que teremos 

mais perguntas do que respostas definitivas a respeito de um es‑

tranho mistério até hoje nunca decifrado: o de nossa própria 

origem aqui, nesta pequena esquina do Universo, onde veio a se 

colocar, há bilhões de anos uma pequenina estrela a que nos 

acostumamos dar o nome de “Sol” ou, de forma mais afetiva, “o 

nosso Sol”. Ele e mais tudo o que compõe o nosso Sistema Solar. 

Inclusive aquele único planeta que nos é mais familiar. Um ter‑

ceiro planeta, “de dentro para fora” a que chamamos “Terra”. Um 

planeta de exceção, porquanto misteriosamente dotado de uma 

forma de existência até hoje também nunca inteiramente conhe‑

cida, a que chamamos “a vida”.

Afinal, a menos que tenhamos pronta alguma das tantas e 

tão belas compreensões religiosas sobre a origem do Universo, da 

Terra, da vida na Terra e da chegada do ser humano aqui, tudo o 

que nos resta são perguntas, pesquisas e teorias que se sucedem 

e, a cada momento ao longo dos anos, convergem, divergem e 

conflitam. É verdade que a pergunta mais importante neste nosso 

livro tem encontrado respostas cada vez mais acertadas e asserti‑
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vas. No entanto, a respeito de nós mesmos nada ainda pode ser 

considerado como definitivamente esclarecedor. E acaso algo 

sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos, algum 

dia encontrará entre as ciências e as filosofias uma resposta uni‑

versal e definitiva? Provavelmente sim. Talvez nunca.

Devo reiterar com mais detalhes o que escrevi linhas acima. 

Este livro e os que por ventura a ele venham se juntar não são 

voltados com prioridade ao “mundo acadêmico”, dentro do qual 

tenho vivido, lecionado, pesquisado e compartido ideias e ações 

desde um já distante ano de 1967, e para o qual escrevi, como 

antropólogo e como educador, outros livros. Escrevi o que se lerá 

nos capítulos deste livro pensando em pessoas, equipes, associações 

e movimentos sociais com quem tenho compartido, desde um mais 

distante ainda ano de 1961, uma “outra metade” de minha vida. 

Tudo o que aqui está escrito, mesmo quando bebe alguns de seus 

saberes nas fontes de alguma “alta‑ciência”, está destinado a mu‑

lheres e homens que convivem os seus dias entre o “chão da esco‑

la” e outros tantos “chãos da luta em nome da pessoa e da vida”.

Assim, escrevo muito mais em lembrança de quem foram 

minhas e meus para professoras/es de escola, entre o “jardim de 

infância” e a beira da universidade. Escrevo lembrando meus 

chefes escoteiros, os meus professores de “excursionismo” e de 

“escaladas de montanhas”. Escrevo recordando as e os companhei‑

ros de “luta e militância” das equipes de Ação Católica e dos 

Movimentos de Cultura Popular dos “anos sessenta” e, mais tarde, 

dos movimentos sociais e populares que desde mais de cinquen‑

ta anos atrás busco acompanhar e assessorar.

Alguns escritos de Nós, os humanos, são ou foram colocados 

em circulação através de meios eletrônicos, ou em revistas e outras 

publicações de circulação restrita. Outros saíram em livros e re‑

vistas há anos esgotados. Alguns, bastante mais raros, foram antes 
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publicados em revistas e livros ainda editados. Em todos os casos, 

tudo o que se dará a ler destas páginas em diante foi demorada‑

mente relido, revisto e reescrito para esta série de livros.

3. UM EU CHAMADO NÓS

Há outra lembrança que precisa ser trazida aqui. Convivi em 

meus anos de vida de professor universitário com ambientes em 

que a originalidade das ideias e, por consequência, dos escritos, 

era algo muito apreciado. Afinal, pesquisávamos para contradizer 

o consagrado e, se possível, estabelecer a novidade. Para criar uma 

nova teoria — algo muito raro e difícil — ou, pelo menos, para 

acrescentar algo pessoal ou coletivamente original a uma teoria 

estabelecida. Estas eram as “razões acadêmicas” do que escrevía‑

mos em meu campo mais próximo de pesquisa: a antropologia.

Em uma direção oposta ao que vejo com pesar surgir e cres‑

cer entre nós na universidade, devo dizer que tudo o que escrevo 

aqui foi aprendido junto a outras pessoas. Na maior parte das 

vezes foi algo compartido ao redor de um círculo ou em uma sala 

de aula. E, portanto, tudo o que possa parecer “meu” é, na ver‑

dade, “nosso”, É plural. As ideias que talvez possam sugerir que 

são “minhas” são, na verdade, todas elas o que me restou de 

diálogos, de partilhas, de trocas de ideias nas mais diferentes 

situações.

Em boa medida, isto se deve também ao fato de que, entre 
citações diretas e a acolhida de teorias e propostas, tudo o que 
escrevo é a tessitura de escritos‑de‑outros, que uma ou várias vezes, 
eu li, dialoguei e refleti. É o aprendizado contínuo do diálogo 
com pessoas que vão de Jean Piaget a Paulo Freire; de Hannah 
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Arendt a Marilena Chaui; de Zygmunt Bauman e Clifford Geertz 
a Pierre Teilhard de Chardin e Sri Aurobindo. E deles a Marcos 
Arruda, Roberto Cardoso de Oliveira, Sueli Koffes de Almeida, 
Leonardo Boff, Rubem Alves, Miguel Arroyo, José de Souza Mar‑
tins, João Guimarães Rosa, Adélia Prado, Cora Coralina, Carlos 
Drummond de Andrade e Manoel de Barros. Um diálogo fecun‑
do que se estende a todas as minhas alunas e aos meus alunos, 
espalhados por várias universidades brasileiras.

Se quiser ser mais justo ainda nestas minhas confidências, 

devo dizer que tudo o que escrevo aqui contém muito do que ao 

longo dos anos aprendi, entre experiências de vida e momentos 

de trabalho coletivo, dentro e fora da universidade, no interior 

ou longe das salas de aulas, na Unicamp, em uma reunião com 

professoras da rede pública de Mogi das Cruzes, ou em um acam‑

pamento do MST e da reforma agrária.

Se eu fosse nomear pessoas e grupos de pessoas que vão de 

professoras/es do “chão da escola” até homens de mãos calosas 

e de toda uma vida dedicada ao trabalho com o “chão de terra”, 

camponeses de Goiás, de Minas Gerais, de São Paulo, do Nordes‑

te e até mesmo da distante e sempre lembrada Galícia, onde vivi 

por duas vezes, teria que aumentar estas páginas em pelo menos 

mais duas.

“O melhor de mim são os outros”, escreveu um dia Manoel 

de Barros. Com as suas e as minhas razões, devo dizer o mesmo. 

E devo repetir isto com mais ênfase ainda, para traduzir a quem 

me leia o que de fato em suas raízes este livro e os que venham 

depois dele sonham ser.

Fui escoteiro durante alguns anos entre o final da infância e 
o começo da adolescência. Foi uma das melhores e mais inesque‑
cíveis “escolas de minha vida”. Poucos anos mais tarde, e até 
depois de já estar na universidade, fui o que naqueles anos cha‑
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mávamos de “excursionista” e, logo depois, fui um “montanhista”, 
um escalador de montanhas no Rio de Janeiro, onde nasci há 
mais de setenta anos.

Em nossos acampamentos numa beira de mar, dentro de uma 

floresta, ou no alto de uma montanha, pelo menos uma vez em 

alguma noite armávamos — com todo o cuidado ambiental — 

uma fogueira. E na noite às vezes clara de lua, depois “da janta”, 

ali nos reuníamos em um círculo.

Ele não deveria ser muito diferente dos círculos de outros 

seres humanos, muitos milhares de anos atrás. E ali, juntos, nos 

olhávamos e nos revíamos ao clarão das chamas. E ali comentá‑

vamos os acontecimentos do dia. E, juntos, cantávamos. E alguns 

dentre nós preparavam uma pequena peça que representávamos 

de pé, entre o fogo aceso e o círculo de “todos nós”. Entre os es‑

coteiros de todo o mundo, nas mais diferentes línguas, o nome 

deste ritual ancestral que lembro agora com saudade tem este 

nome: “Fogo do Conselho”.

Pois é ao redor dele, um fogo aceso com pessoas em volta 

no meio da noite, que convido você, leitora, leitor, a vir sentar 

comigo. Conosco. E venha dialogar no círculo do entre‑nós as 

palavras, as imagens e as ideias destes escritos... Em volta do fogo.

Rosa dos Ventos, verão de 2014

Carlos Rodrigues Brandão



Nós, os Humanos
do mundo à vida, da vida à cultura



MAS QUE COISA É O HOMEM?
Uma outra introdução a um livro sobre as origens de nós mesmos

Mas que coisa é homem,
Que há sob o nome:
Uma geografia?

um ser metafísico?
uma fábula sem
signo que a desmonte?

Como pode o homem
sentir-se a si mesmo
quando o mundo some?

Como vai o homem
junto com outro homem
sem perder o nome?

E não perde o nome
e o sal que ele come
nada lhe acrescenta

nem lhe subtrai
da doação do pai?
Como se faz um homem?

Apenas deitar,
copular, à espera
de que do abdômen

brote a flor do homem?
Como se fazer
a si mesmo, antes

de fazer o homem?
fabricar o pai
e o pai e outro pai

e um pai mais remoto
que o primeiro homem?
Quanto vale o homem?

Menos, mais que o peso?
Hoje mais que ontem?
Vale menos, velho?

Vale menos, morto
Menos um que outro,
se o valor do homem

É a medida de homem?
Como morre o homem,
Como começa a?

Sua morte é fome
que a si mesma come?
Morre a cada passo?

Quando dorme, morre?
Quando morre, morre?
A morte do homem

Consemelha a goma
que ele masca, ponche
que ele sorve, sono

que ele brinca, incerto
de estar perto, longe?
Morre, sonha o homem?

Por que morre o homem?
Campeia outra forma
de existir sem vida?



Fareja outra vida
Não já repetida,
Em doido horizonte?

Indaga outro homem?
Por que morte e homem
Andam de mãos dadas

e são tão engraçadas
as horas do homem?
Mas que coisa é homem?

Tem medo de morte?
Mata-se, sem medo?
Ou medo é o que o mata

Com punhal de prata,
laço de gravata,
pulo sobre a ponte?

Por que vive o homem?
Se é certo que vive?
Que oculta na fronte?

E porque não conta
Seu todo segredo
mesmo em tom esconso?

Por que mente o homem?
mente mente mente
desesperadamente?

Por que não se cala,
se a mentira fala
em tudo que sente?

Por que chora o homem?
Que choro compensa
o mal de ser homem?

Mas que dor é homem?
Homem, como pode
descobrir que dói?

Há alma no homem?
E quem pôs na alma
algo que a destrói?

Como sabe o homem
O que é sua alma
E o que é alma anônima?

Para que serve o homem?
Para criar Deus?
Sabe Deus do homem?

E sabe o demônio?
Como quer o homem
Ser destino, fonte?

Que milagre é o homem?
Que sonho, que sombra?
Mas existe o homem?

Carlos Drummond 
de Andrade
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Tenho quase certeza de que você jamais leu um livro ou um 

capítulo de um livro que comece com uma epígrafe tão lon‑

ga... Claro, em geral as epígrafes têm apenas algumas poucas linhas. 

E quando elas aparecem como poesia, quase sempre elas são um 

recorte de partes pequenas de algum poema de Adélia Prado, de 

Mário Quintana ou de Fernando Pessoa. Ou então, elas contêm 

um parágrafo de uma “passagem” ou de um pensamento que por 

algum motivo devem estar “ali”, no começo de um livro, de um 

capítulo ou de um artigo.

No entanto, eu quis colocar aqui todo um longo poema de 

Carlos Drummond de Andrade. Afinal, ele é um enorme repertó‑

rio de sábias e intrigantes perguntas que apenas em parte as pá‑

ginas deste livro irão procurar responder.

Meu propósito neste primeiro livro é o de ousarmos retroce‑

der para alguns momentos dos princípios da vida e, logo após, 

da aurora da humanidade. Em busca de quem somos agora e de 

quem podemos vir‑a‑ser, se quisermos, convido quem me leia a 

viajar até os começos da experiência do ser humano aqui no pla‑

neta Terra. Nesta viagem de volta‑a‑nós‑mesmos, estaremos com‑

partindo algumas ideias e teorias a respeito dos acontecimentos 

que transformaram os seres que antecederam nossa linhagem 

naquilo — ou naqueles — que somos hoje.

Hominídeos, Australopitecos, Homo erectus, homem de Neandertal, 

Homo sapiens sapiens... Espero que palavras como estas, nem sem‑
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pre costumeiras entre quem me leia, não sejam tão estranhas. 

Afinal, passo a passo na trajetória da humanidade, elas são quem 

fomos. São os seres em quem nos transformamos, e resultaram 

ser quem supomos ser agora.

E estaremos aqui também envolvidas(os) com uma das ques‑

tões ao mesmo tempo mais ancestrais e mais atuais a respeito do 

“dilema humano”. Começaremos por investigar as nossas origens 

para responder a perguntas como: Quem somos nós? De que foco 

de origem surgimos nós? Qual o nosso lugar na Árvore da Vida? 

Como evoluímos e nos transformamos em quem somos? Qual a 

razão‑de‑ser, ou a finalidade de nossa presença na vida da Terra. 

E a seguir espera‑nos uma outra questão crucial. Ela permanece 

como um acirrado debate aberto, e desafia até hoje os estudiosos 

de nossa origem, de nossa vocação e de nosso destino comum. 

Ela poderia ser resumida nesta pergunta: Como somos? Ou então: 

Qual é a nossa natureza? Se é que existe alguma original e irremo‑

vível “natureza humana”.

Em termos um tanto mais concretos e operativos, os pesqui‑

sadores da “essência e/ou da existência do ser humano” quase 

sempre estão divididos entre estas duas perguntas opostas. Somos 

seres essencialmente cooperativos, e é esta natureza generosamen‑

te altruísta o que garantiu a nossa sobrevivência aqui no planeta 

Terra? Ou, ao contrário, seremos essencialmente competitivos, e 

não será justamente porque competimos, concorremos e centramos 

os nossos interesses em nós mesmos, que sobrevivemos, que nos 

multiplicamos e que... dominamos a Terra?

De um lado e do outro existem inúmeras pesquisas, teorias, 

artigos e livros inteiros. E, entre eles, em meio às suas tão diversas 

variações, sobrevivem incontáveis polêmicas não apenas entre 

cientistas. E provavelmente por muito tempo ainda elas tenderão 

a nos parecer inacabáveis. Em alguns momentos deste livro esta‑



24 NÓS OS HUMANOS

remos vendo como alguns etólogos — os estudiosos do compor‑

tamento animal — irão buscar entre os animais e, sobretudo, 

entre os macacos antropomorfos (aqueles com a forma física mais 

próxima à do anthropos, o ser humano), nossos parentes naturais 

mais íntimos no mundo da natureza, como os gorilas, os oran‑

gotangos, os gibões e os chimpanzés, especialmente os da subes‑

pécie dos “bonobos”, as raízes de comportamentos que antecedem 

as nossas. Condutas interativas divididas entre a cooperação, a 

solidariedade e o interesse no “bem comum”, e entre a disputa, 

a competitividade e o interesse no “proveito individual”. Vamos 

nos reencontrar com os bonobos mais de uma vez nestes escritos.

Em um voo bastante mais largo e alto do que os que tentei 

em todos os meus livros anteriores a este, desejo convidar quem 

me acompanhe nesta viagem que, por um momento, recuemos 

alguns milhares ou mesmo alguns poucos milhões de anos. Sai‑

bamos sem temor ousar estender o nosso olhar ao passado remo‑

to, e saibamos buscar entre fragmentos de nossas origens como 

seres vivos — como seres da natureza, como primatas e como 

seres humanos no planeta Terra — alguns fundamentos que nos 

aproximem não tanto de respostas sempre efêmeras e, não raro, 

ilusórias, mas talvez de outras perguntas. Perguntas em cujo difí‑

cil espelho poderíamos entrever com maior clareza alguns sinais 

de nossos próprios rostos.

Com facilidade, quem me leia irá compreender que sobretu‑

do nos primeiros capítulos mergulho em pesquisas e em teorias 

de estudiosos de nosso ancestral passado humano, os paleontó‑

logos, assim como em ideias de antropólogos e outros cientistas. 

Escrevo, portanto, a partir da leitura de ciências que se entrecruzam 

e de teorias que nem sempre são convergentes.

Algumas pessoas tenderão a dar outras explicações “para o 

que aconteceu”, e isso será algo bastante válido. A não ser entre 
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os mais extremistas, os próprios cientistas da natureza, do huma‑

no, da sociedade e da cultura cada vez mais reconhecem que seus 

saberes, “achados” e teorias são tão parciais quanto provavelmen‑

te efêmeros.

Em capítulos entre o meio e o final deste livro, estarei clara‑

mente “tomando partido”. E quem viajar comigo de um livro a 

um outro desta série, verá que o que estarei escrevendo e defen‑

dendo a respeito do sentido da vida, da vocação humana na Terra, 

de nossas solidárias corresponsabilidades para com a Casa‑Nave 

em que vivemos, para com a vida que nela compartimos, para com 

nossos outros, para nossos mundos de vida social, para com os 

nossos destinos, e para algumas práticas sociais, como a educação, 

parte em boa medida do que penso e escrevi neste primeiro livro 

e, sobretudo, em seu último capítulo.

Viajemos pois! Eis que temos um longo passado pela frente!




