conhecimento

Parece que
foi ontem
E

mbora dez mil anos se situem longinquamente no calendário, e
sejam necessárias muitas gerações para cumprir tal período, as
maneiras primitiva e contemporânea de se viver demonstram relativizar o tempo a cada análise que se faz acerca de como vivemos
em sociedade ontem e hoje. Ao comparar os modos dos nossos antepassados neolíticos com a nossa atual forma de nos relacionarmos, é
possível encontrar lá atrás vestígios das sementes que hoje dão frutos,
com o mesmíssimo sabor, alguns adocicados, outros...
A arqueologia revelou a cidade de Çatal Hüyük, situada ao sul da Turquia, na qual conviveram cerca de seis mil pessoas, em 8000 a.C., em
casas de formato retangular, feitas de tijolos crus, com acesso por um
andar superior e através de escadas, pois não havia qualquer rua que
as interligasse. Andava-se sobre elas para ir e vir. A sua distribuição
interna indica lugar específico para o uso comum, e ornamentos de
parede e estatuetas femininas decoravam os 24m2, em média. Conseguiu-se, inclusive, recriar um mapa local, a partir do desenho original
encontrado cravado em pedra – é o primeiro mapa de que se tem
conhecimento.
Porém, chamam a atenção outras evidências trazidas à luz no sítio arqueológico turco, tais como restos de cereais, pilões de pedra e cerâmica. A produção alimentícia, através do plantio, da colheita, do processamento e da estocagem, ganhava vulto após ter sido deixado para
trás o ancestral hábito da caça e da coleta. E, em meio a tais achados,
constatou-se a presença de ossos de pés femininos bem desgastados
nas juntas em razão da forçosa posição de moagem – fato este não
evidenciado nos ossos dos pés masculinos, que indicaram desgaste na
região da rótula, levantando a suspeita de que os homens permaneciam sentados por longos períodos. Lembrou-se de algo semelhante?
Então, consegue imaginar a vizinhança tão próxima se comunicando
diariamente, contando sobre suas dores e amores, esperanças e frustrações, raivas e alegrias, a respeito das amenidades dos trabalhos
típicos da lavoura e da lida com animais, do relacionamento conjugal e
da criação dos filhos? Percebe o provável disse me disse cotidiano, com
tanta gente, com ocupações similares, convivendo em casas tão próximas, além das ideias que cada um devia ter em relação aos próprios
direitos e deveres? Parece que foi ontem. Nem parece que faz tanto
tempo assim, desde o surgimento desse primeiro modelo de convívio
na primitiva cidade de Çatal Hüyük e a maneira de se relacionar dos
tempos atuais. 
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