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O passado do beijo 
Há pelo menos 4.500 anos, humanos tocam os lábios com intenções diversas, mostra pesquisa com dados sobre as 

primeiras sociedades da Mesopotâmia. O trabalho também detalha como a prática ajudou a disseminar doenças

D
ois beijinhos na bochecha 

como cumprimento, um 

na testa para mostrar ca-

rinho, ou vários na boca 

entre os apaixonados. Desde os 

tempos antigos, beijar faz parte 

das tradições humanas, com in-

tenções e efeitos diversos — in-

cluindo os sanitários. Uma pes-

quisa publicada, na edição desta 

semana, da revista Science mos-

tra que os beijos eram praticados 

muito antes do imaginado e aju-

daram na disseminação de doen-

ças ao longo dos séculos.

O estudo da Universidade de 

Copenhagen, na Dinamarca, fez 

uma revisão histórica do beijo e, 

entre as conclusões, sugere que, 

entre pais e filhos, o beijo é comum 

desde os tempos ancestrais, nas 

mais diversas populações ao redor 

do globo. Por outro lado, a prática 

com conotação romântico-sexual 

não é considerada culturalmente 

universal e tende a ocorrer em so-

ciedades específicas.

Apesar de alguns registros su-

gerirem que a origem do bei-

jo na boca é de 1.500 anos an-

tes de Cristo (a.C.), no sul da 

Ásia, onde, hoje, fica a Índia, 

os autores principais do estu-

do, Troels Arbøll e Sophie Ras-

mussen, sublinham evidências 

que apontam para a existência da 

prática no Egito e na Mesopotâ-

mia, onde, agora, ficam o Iraque 

e o Kuwait, 2.500 anos a.C.

Para os estudiosos, esse com-

portamento não surgiu do na-

da ou em apenas uma região. 

A hipótese é de que a prática 

era comum em diversas cultu-

ras da antiguidade e colaborou 

para o espalhamento de doenças 
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transmitidas oralmente. Entre 

elas, o herpes simples, causado 

pelo vírus HSV-1, que foi locali-

zado em amostras de DNA de es-

queletos humanos datados entre 

73 e 1.700 depois de Cristo.

Os autores descobriram 

que, na Idade do Bronze 

(de 1.300 a 700 a.C.), houve 

uma mudança nas linhagens 

dominantes do HSV-1 devido 

a uma nova forma de trans-

missão do patógeno, possivel-

mente relacionada a transfor-

mações nas práticas culturais. 

“O estudo desse vírus levan-

tou a hipótese de que sua dis-

seminação foi afetada pela in-

trodução do beijo romântico-

sexual como uma nova ação 

cultural na Europa, na Ida-

de do Bronze”, detalha Arbøll.

Segundo o cientista, a ação 

tornou estável os índices de con-

taminação pela doença na anti-

guidade. “Em nossa opinião, o fa-

to de o beijo sexual ter sido prati-

cado em uma grande região geo-

gráfica indica que seu efeito na 

transmissão de doenças nesses 

períodos foi relativamente cons-

tante, e não algo que acelerasse 

repentinamente a disseminação 

de patógenos”, completa.

Genomas 

Arbøll e Rasmussen analisa-

ram DNA antigos, obras de arte 

e registros médicos para provar 

O trabalho da equipe dina-

marquesa tem como base uma 

série de fontes escritas sobre as 

primeiras sociedades da Meso-

potâmia, o que, segundo a pes-

quisa, sustenta a ideia de que o 

beijo era uma prática bem es-

tabelecida há 4.500 anos, no 

Oriente Médio. 

Um dos líderes do estudo, 

Troels Pank Arbøll conta que, 

lturas huma-

são estudadas hoje. “Elas contêm 

exemplos claros de que o beijo 

era considerado parte da intimi-

dade romântica nos tempos an-

tigos, assim como fez parte das 

amizades e das relações familia-

res”, afirma, em nota.

Esculturas pré-históricas su-

gerem que essa prática tenha co-

meçado antes da invenção da es-

crita. Na Suméria, beijos eram 

descritos como práticas liga-

tos eróticos, possivel-
i

de diferentes culturas e pratica-

do para mostrar respeito em al-

gumas sociedades.

Um dos trabalhos analisados 

pelo grupo avaliou a propagação 

do micróbio oral Methanobrevi-

bacter oralis e levantou a possibi-

lidade de que um neandertal e um 

humano moderno tenham prota-

gonizado um beijo na boca há 100 

mil anos. “Pesquisas sobre bono-

bos e chimpanzés, os parentes vi-

vos mais próximos dos humanos, 

mostraram que ambas as espécies 
rir que

fundamental nos humanos, expli-

cando por que pode ser encontra-

do em diferentes culturas”, ressal-

ta Sophie Rasmussen, que também 

coordenou o estudo.

Arbøll e colegas esperam que 

novos trabalhos acerca do tema 

sejam conduzidos, trazendo no-

vos contextos sobre o ato de bei-

jar. “Encorajamos a futura cola-

boração entre disciplinas histó-

ricas, ciências sociais e ciências 

naturais e esperamos ver mais 

discussões desse tipo para uma 

perspectiva holística das práti-

” (IA)

Da intimidade aos rituais coletivos

Os curadores do Museu Britânico

A análise indica que, 

há ao menos 2.700 

anos, o vírus do herpes 

simples começou a 

sofrer mutações devido 

a novas formas de 

transmissão

que a presença de doenças trans-

mitidas pelo beijo pode ser mais 

antiga e alastrada do que o ima-

ginado. Pesquisas paleogenômi-

cas, baseadas na reconstrução e 

avaliação de informações genô-

micas, mostram que existiam 

patógenos passados pelo beijo 

em períodos históricos anti-

gos e até pré-históricos. Como 

o vírus Epstein-Barr, que cau-

sa um tipo de herpes, e o parvo-

vírus humano B19, desencadea-

dor do eritema infeccioso.

Carolina Alexandre, den-

tista da clínica IGM Odonto-

pediatria, em Brasília, lembra 

que, nos dias atuais, beijar se-

gue transmitindo bactérias e ví-

rus e causando complicações. 

“Dentre as principais e mais co-

muns, temos a mononucleose, 

conhecida como a doença do 

beijo, herpes, HPV, sífilis, gri-

pe e covid”, lista. A especialista 

recomenda bom senso e respei-

to para a prática. “É preciso ser 

honesto com o parceiro caso 

você seja diagnosticado com al-

guma doença, além de fazer os 

devidos tratamentos. Também 

não se deve beijar pessoas que 

tenham feridas na boca ou sin-

tomas de doenças, como gripe.”

A dentista também enumera 

os benefícios da prática. Entre 

eles, “a disparada de uma chu-

va de sinais elétricos” que pro-

move a liberação da ocitocina, o 

hormônio do amor, ativando no 

cérebro áreas responsáveis pelo 

afeto e pela conexão emocional. 

“Além disso, o beijo diminui a pro-

dução do hormônio do estresse, o 

cortisol, regulando a pressão san-

guínea”, completa Carolina Ale-

xandre. Há ainda benefícios pa-

ra a face devido aos exercícios da 

musculatura local.
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Chefe do Comando Militar do Planalto (CMP) à época 
dos atos golpistas, o general Gustavo Dutra disse à 
CPI da Câmara Legislativa que não houve ação do 

GDF e da Justiça  para desmontar o acampamento no 
QG do Exército. Segundo Dutra, todas as operações 
da Secretaria de Segurança e de outros órgãos locais 

visavam apenas combater ilícitos no local. 

Democracia —  Ibaneis Rocha encontrou-se, 
em evento no TRE-DF, com o ministro Alexandre de 
Moraes, relator do inquérito do 8 de janeiro no STF. 
“Sempre muito cordial”, disse o governador do DF.
EIXO CAPITAL, PÁGINA 14

Seis ministros do Supremo Tribunal Federal 
consideraram o ex-presidente da República — 
afastado do Planalto por impeachment em 1992 
— culpado em uma ação penal desencadeada 
pela Operação Lava-Jato. Fernando Collor está 

sendo julgado por crimes como corrupção pas-
siva, lavagem de dinheiro e organização crimi-
nosa, que podem levá-lo a até 33 anos de deten-
ção. O processo começou quando ele ocupava o 
cargo de senador por Alagoas e teria recebido 

R$ 29,9 milhões em propina de desvios da BR 
Distribuidora, à época uma estatal. De acor-
do com denúncia da PGR, Collor indicou dois 
diretores à empresa e recebeu o dinheiro en-
tre 2010 e 2014, nos governos Lula e Dilma.

A orientação da OMS para deixar de usar 
o produto pode fazer com que brasileiros 

ingiram mais açúcar, levando ao ganho 
de peso, alerta o endocrinologista João 

Lindolfo Cunha Borges.

Principal ligação de Sobradinho e de 
Planaltina ao Plano Piloto, a rodovia 

carece de obras para maior fluidez do 
trânsito. Licitação para a terceira faixa 
está prevista para o fim do semestre.

PÁGINA 15 

PÁGINA 13 

PÁGINA 16

STF forma maioria 
para a condenação 
de Collor à prisão

General dá a 
versão do CMP 

a distritais

Com ou sem 
adoçante? 

Lentidão na BR-020 

A origem dos beijos

Rei Charles no Brasil — Embaixador Antônio 
Patriota adiantou o interesse do monarca em 
visitar, mais uma vez, o país. PÁGINA 5

“Morte cruzada” 
vence no tribunal

País na mira de 
ataques na web

Corte Constitucional 
rejeita demandas de 

inconstitucionalidade 
sobre a dissolução da 
Assembleia Nacional.

Audiência debate a 
cibersegurança na 

administração pública. 
GSI elabora PL para 
proteção de dados.

PÁGINA 9 PÁGINA 6

Equador Pirataria

PÁGINA 2 E NAS ENTRELINHAS, 4

Correio preparou 
um roteiro com casas 
que servem a bebida, 
desde as produzidas 
pelas cervejarias 
tradicionais até 
as artesanais, 
como a Gato Preto, 
de Pedro Ivo.

Sons da noite 
Musical no CCBB mostra a 
arte de Carmem Miranda

Favas contadas 
Nonno Cantinetta leva 
as massas ao shopping 

Na rota do
chope

Num fim de 
semana regido pela 
música em Brasília, 
Zé Ramalho é uma 

das atrações do 
Funn Festival. Já 

Gusttavo Lima (D)
leva seu Buteco aos 

milhares de fãs.

Som de
gerações

Do Recanto das Emas

para Portugal

Aos 20 anos, o meia brasiliense Yan Victor fala ao Correio sobre a saga 
de deixar o DF para construir a carreira em times invisíveis da Europa 

— especialmente na quinta divisão lusitana. O jogador do Tirsense 
conta como aprendeu a lidar com a xenofobia. PÁGINA 19

O toque entre 
os lábios é uma 
prática milenar, 
aponta estudo, que 
detalha o risco de 
disseminar doenças. 

PÁGINA 12

PÁGINA 17

Período caracterizado por 
temperaturas e umidade do ar 

mais baixas provoca problemas 
respiratórios e também 

aumenta o risco de incêndios.

Vem aí a 
estiagem
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