


Pesquisador afirma que o cozimento de alimentos,
prática iniciada pelo Homo erectus, permitiu que o
cérebro humano evoluísse até atingir seu tamanho
atual - mas a hipótese tem sofrido contestatações

experimentou comida de macaco
e não gostou. "As frutas que eles
comem não são muito saborosas",
comentou. Duros e com formatos
estranhos, os alimentos comuns
na alimentação dos símios se
parecem com cerejas ou com sal-
sichas ingeridas como aperitivo.
"São fibrosas, muito amargas e sem
açúcar. Algumas fazem o estômago
revirar", observou o pesquisador após
algumas sessões de degustação em
Uganda Ocidental, na África, onde
passa parte do ano trabalhando em
seu projeto sobre os chimpanzés
selvagens. Há 20 anos estudando o
assunto, Wrangham chegou à conclu-
são de que uma pessoa não conseguiria
sobreviver por muito tempo com uma
dieta como a desses animais: o sabor é
intragável; além disso, nosso maxilar
fraco, nossos dentes minúsculos e
nosso estômago pequeno nunca se-
riam capazes de mastigar e processar
calorias para prover energia suficiente
ao organismo.

Foi em uma
noite fria em 1997,
enquanto olhava
para sua lareira em
Cambridge, Mas-
sachusetts, que ele
começou a pensar
em uma questão
intrigante: o que
estimulou a evo-
lução humana?

Wrangham lembrou-se da comida de
macaco. "Percebi como o cozimento
faria uma enorme diferença." De fato,
cozinhar teria tornado as frutas fibrosas
muito mais fáceis de serem digeridas,
assim como os tubérculos e a carne dura
e crua que os macacos também comem.
Esses alimentos seriam consumidos
mais rapidamente e processados com
menos energia - e isso talvez tivesse
permitido o encolhimento do estô-
mago de nossos ancestrais durante a
evolução. A energia que teria sido gasta
para manter um estômago maior pode
ter sido direcionada, durante a evolu-
ção dos hominídeos, para manutenção
de cérebros e corpos maiores.

Nos dez anos após propor essa



teoria, Wrangham obteve
evidências consideráveis para
apoiá-la, mas muitos arqueó-
logos, paleontólogos e colegas
antropólogos acham que ele
está errado: Wrangham é
um pesquisador de macacos,
apontam os céticos, e não
um especialista em evolução
humana; ou ele está fora de
sua área, afirmam outros. Além
disso, dados arqueológicos
não registram o uso de fogo
controlado durante o período
considerado por ele.

Wrangham entrou em
contato com os símios pela
primeira vez nos anos 70,
quando era aluno da primató-
loga e antropóloga britânica
Jane Goodall, que durante 40
anos estudou a vida grupai e
familiar dos chimpanzés na Tanzânia.
Ele começou sua carreira examinando
o modo como pressões ecológicas, es-
pecialmente a distribuição de alimento,
afetavam a sociedade desses animais.
Conduziu uma famosa pesquisa sobre
violência entre macacos, que o levou
a escrever o livro Machos demoníacos
(Demonic males) em 1986, publicado no
Brasil em 1998 pela Objetiva. Mas
desde que olhou para aquela lareira há
pouco mais de uma década, vem sen-
do assediado por pensamentos sobre
como os humanos se desenvolveram.
'Tendo a pensar a evolução humana
da óptica dos chimpanzés. O que
seria necessário para transformar um
ancestral como esse em um humano?",
questiona. E responde: "Fogo para co-
zinhar provavelmente teria levado ao
desenvolvimento corporal e tornado o
cérebro maior.

O pesquisador argumenta que des-
cobrir como fazer e manter o fogo foi
um advento decisivo e revolucionário
para o Homo erectus, nosso antepassado
que viveu entre l ,6 milhão e l ,9 mi-
lhão de anos. Ele passou pela maior

diminuição do tamanho dos dentes
na evolução humana, e seu cérebro
se tornou 50% maior que o de seu
predecessor, o Homo habilis. "Nenhuma
época da evolução tem tantos sinais de
que as mudanças no corpo teriam sido
acompanhadas pelo cozimento dos
alimentos", assegura Wrangham.

O problema com essa idéia é que
há poucas provas de que qualquer
humano pudesse controlar uma fo-
gueira numa época tão remota. Outros
pesquisadores acreditam que o cozi-
mento não ocorreu há 500 mil anos.
Sinais consistentes de uso do fogo

para cozinhar são ainda mais
recentes, quando os neander-
tais enfrentavam a era do gelo.
"Há uns 200 mil anos eles de-
senvolveram o cozimento em
fornos de barro", argumenta o
antropólogo C. Loring Brace,
da Universidade de Michigan,
em Ann Arbor. Ele e outros es-
tudiosos afirmam que a intro-
dução de produtos de origem
animal ricos em energia e mais
macios - e não o cozimento
- são os fatores que levaram o
Homo erectus a ter cérebro maior
e dentes menores.

Wrangham, porém, foi mais
fundo na pesquisa. Examinou
grupos de caçadores-coletores
modernos em todo o mundo
e descobriu que nenhum gru-
po humano atualmente come

carne crua. É possível que tenhamos
nos adaptado para ingerir alimentos
cozidos: o homem moderno precisa
de muitas calorias de alta qualidade
(o tecido cerebral consome 11 vezes
as calorias de um músculo esqueletal),
e frutas fibrosas e tubérculos não for-
necem o bastante. Wrangham e seus
colegas calcularam que o Homo erectus
(que tinha o tamanho do Homo sapiens)
teria de comer aproximadamente 6
kg de plantas cruas por dia ou 3 kg de
plantas sem cozimento mais carne crua
para conseguir calorias suficientes para
sobreviver. Estudos sobre mulheres
modernas mostram que aquelas que se-
guem a dieta vegetariana crudivorista,
exclusivamente com base em alimentos
crus, freqüentemente têm períodos
menstruais falhos por falta de energia.
E, nesse caso, acrescentar carne crua
com alta energia à alimentação não
ajuda muito.

Wrangham encontrou dados que
mostram que se o Homo erectus seguisse
o mesmo padrão dos chimpanzés, ob-
tendo como esses animais 400 calorias
por hora, teria de mastigar carne crua
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de 5,7 a 6,2 horas por dia para suprir
suas necessidades energéticas diárias,
isto é, quando não estivesse coletando
alimentos, passaria, literalmente, o
resto do dia mastigando. Para provar
que o cozimento realmente econo-
miza energia Wrangham fez uma
parceria com Stephen Secor, biólogo
da Universidade do Alabama que
estuda o desenho evolutivo do siste-
ma digestivo. Eles descobriram que a
jibóia — animal que facilita o estudo de
reações do estômago - gasta menos
energia digerindo comida cozida que
crua. O calor altera as estruturas físicas
das proteínas e amidos, tornando mais
fácil a divisão enzimática.

A teoria de Wrangham ficaria bem
costurada não fosse o incômodo pro-
blema do controle do fogo. Ele aponta
registros sobre costumes primitivos
que podem mostrar que o Homo erectus
controlava o uso das fogueiras. Em
Koobi Fora, no Quênia, o antropó-
logo Ralph Rowlett, da Universidade
de Missouri, descobriu evidências de
terra queimada de l ,6 milhão de anos
que contém uma mistura de vários
tipos de madeira carbonizada, indi-
cando fogo feito propositadamente
(uma árvore atingida por um raio teria
mostrado apenas um tipo de madeira
e raízes queimadas). As descobertas
são consistentes com o controle do
fogo. Rowlett estuda atualmente os
grânulos de amido encontrados na
área para constatar se algum alimento
foi cozido ali.

Ainda assim, a maioria dos pes-
quisadores permanece cética quanto
à teoria de Wrangham, a menos que
se confirme a existência de fogo na
maioria dos locais onde se encontrou
o Homo erectus. Outras teorias com
base na alimentação podem explicar
a expansão do corpo e da mente
sem a presença do fogo. Uma das
hipóteses foi proposta em 1995 pela
professora de antropologia biológica
Leslie Aiello, do University College

London, e pelo fisiologista Peter
Wheeler, da Liverpool John Moores
University, na Inglaterra: o estômago
menor estaria relacionado a um cé-
rebro maior em primatas. Essa idéia
combina com a teoria de Wrangham,
mas Aiello e Wheeler pensam que
o consumo de alimentos densos em
energia derivados de animais, como
tutano ósseo e matéria cerebral - e
não o cozimento -, foi a razão pela
quail os humanos desenvolveram
essas características.

Sem prova do uso generalizado
do fogo pelo Homo erectus, Wrangham
espera que as informações do DNA
possam um dia corroborar sua teoria.
"Seria muito interessante comparar os
dados genéticos do homem moderno
e do Homo erectus para ver quando
surgiram certas características. Outra
dúvida é sobre o momento histórico
em que os humanos desenvolveram
defesas contra substâncias químicas
surgidas no cozimento de certos ali-

mentos que podem se transformar em
carcinógenos, processo denominado
reação de Mairllard.

Embora ainda sem essas provas
alguns acreditam que a teoria de
Wrangham agita as pesquisas sobre
evolução humana. "Não importa quem
desenvolve essas idéias", diz Aiello,
também presidente da Wenner-Gren
Foundation, que apoia a pesquisa
antropológica. "Temos de ouvir o
que Wrangham diz porque ele tem
dados muito interessantes e originais.
Às vezes as teorias mais criativas vêm
de onde menos se espera." Ele cita a
primatóloga Jane Goodall, que surpre-
endeu o mundo ao provar que os hu-
manos não eram os únicos fabricantes
de ferramentas. "É uma das melhores
ilustrações do valor da pesquisa com
primatas por contribuir para nosso co-
nhecimento da evolução e adaptação
humanas", diz Aiello.
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