


a energia anteriormente dispensada na digestão pode 
ser usada para desenvolver uma joia evolutiva: nosso 
cérebro. As evidências estão em todas as partes do 
corpo. Todas as áreas que envolvem a comida são pro-
porcionalmente pequeninas. Tente beijar um macaco, 
por exemplo: eles abrem a boca duas vezes mais que 
humanos (o maior bocejo de Mick Jagger não é nada 
comparado ao de um chimpanzé). De um modo geral, 
o volume total do nosso tubo digestivo é cerca de 60% 
do esperado para um primata do nosso tamanho. 

A consequência na nossa cabeça 
é ainda mais impressionante. Uma 
pesquisa feita em 1995 na Inglater-
ra sugere que em primatas um tubo 
digestivo menor está relacionado a 
um cérebro maior. Para Richard 
Wrangham, a comida cozida fez a 
caixa craniana dos habilinos (sí-
mios de baixa estatura, braços lon-
gos e face protuberante) crescer, o 
que teria levado ao aparecimento 
do Homo erectus há cerca de 1,8 
milhão de anos. Naquela época, o 
tamanho do cérebro teria aumen-

tado cerca de 40%, até 870 cm3. (Depois ele continuou 
crescendo, até chegar aos 1400 cm3 de caixa craniana 
que temos hoje.) E é graças ao que está dentro dessa 
caixa que somos o que somos. "A arte provavelmen-
te se desenvolveu muito tempo depois do cozimento, 
como resultado da cognição avançada. Que, por sua 
vez, só foi possível graças a um grande cérebro - que 
vem da dieta cozida", diz Wrangham. O mesmo pode 
ter acontecido com outras criações humanas, como 
ferramentas complexas e a linguagem. 

Saciedade faz sociedade 
Não foram só nossos intestinos di-
minutos e grande cérebro que sur-
giram graças aos cozidos. A vida 
em sociedade foi desenvolvida por 
causa (e ao redor) da mesa. A pri-
meira mudança social que a comi-
da cozida trouxe foi a economia de 
tempo. Sim, mastigar é um negócio 
demorado. Basta ver como é a ro-
tina dos macacos. Os chimpanzés 
do Parque Nacional de Gombe, na 
Tanzânia, com seus meros 30 quilos 



e uma dieta de frutas silvestres e folhas, passam mais 
de 6 horas por dia mastigando alimentos para extrair 
nutrientes. Depois, ficam outras tantas horas fazendo 
digestão. Como entre primatas o tempo gasto na mas-
tigação está relacionado ao tamanho do corpo, pode-
se estimar que, se os humanos comessem esse mesmo 
tipo de comida crua, passariam pelo menos 42% do dia 
mastigando - cerca de 5 horas por dia. Haja maxilar. 
Hoje, os adultos passam em média apenas 5% do dia 
fazendo isso, ou seja, 36 minutos. 

A maior rapidez na mastigação e digestão deu a nos-
sos antepassados mais tempo e oportunidade de ficar 
juntos. O cozimento uniu as pessoas ao redor do fogo 
(que também protegia contra o frio e predadores) e 
estimulou a socialização, permitindo que se sentissem 
mais confortáveis umas com as outras. Isso reduziu a 
agressividade. Richard Wrangham já havia observado 
que a alimentação desempenha um papel importantís-
simo nos relacionamentos afetivos entre primatas. Se-
gundo ele, os humanos cultivam relações incrivelmen-
te pacíficas em torno de seus alimentos. Sim, por mais 
que sua família possa brigar à mesa, saiba que nenhum 
animal costuma fazer as refeições tão amigavelmente 
e partilhando a comida como nós. 

Além disso, o cozimento pode ter sido responsável 
por fortalecer a união entre homem e mulher, que mais 
tarde daria origem ao casamento. Cozinhar demanda 
tempo e trabalho e expõe a cozinheira solitária a la-
drões famintos. Laços conjugais resolviam o problema 
e resultavam em vantagem para os dois lados. A mulher 
não teria os alimentos roubados, e o marido garantia 
uma refeição vespertina quando voltasse para casa - e 
ambos teriam a certeza de um parceiro sexual. Ainda 
assim, a teoria do cozimento não explica tudo. O pró-
prio Richard Wrangham admite que ainda há muito a 
ser pesquisado. Não há consenso, por exemplo, sobre 
a data em que os humanos começaram a controlar o 
fogo. Ainda há um longo caminho a percorrer, mas tal-
vez agora ele tenha mais placas indicando a direção a 
tomar. Por enquanto, elas apontam para nossa mesa. 
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