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Concluída no início do século 16, a Mona Lisa emana uma beleza 
misteriosa, etérea, diferente de qualquer retrato feito antes dele. 
Para produzir essa pintura, Da Vinci, que certa vez escreveu para a 
posteridade que queria "operar milagres", desenvolveu uma nova 
técnica artística que denominou sfumato, ou "esfumado". Durante 
vários anos aplicou esmaltes translúcidos em camadas delicadas -
algumas não mais espessas que um glóbulo vermelho do sangue -
na pintura, muito provavelmente com a ponta do dedo. Aos poucos, 
acumulando até 30 dessas camadas, umas sobre as outras, Da Vinci 
sutilmente suavizou as linhas e gradações de cores até parecer que 
toda a composição se encontra atrás de um véu de fumaça. 

Mona Lisa é claramente um trabalho de gênio inventivo, 
obra-prima que fica ao lado da música de Mozart, das joias de Fa-
bergé, da coreografia de Martha Graham e de outros clássicos se
melhantes. Mas essas obras de renome são apenas as mais grandio
sas manifestações de uma característica que há muito parecia parte 
de nossa mente: a capacidade de criar algo novo e desejável, a apti
dão de melhorar continuamente desenhos e tecnologias - desde os 
mais recentes carros de emissão zero produzidos no Japão até a 
nave espacial mais elegante projetada nas plataformas de lança
mento da Nasa. "Os seres humanos modernos", diz Christopher 
Henshilwood, arqueólogo da University of Witwatersrand, Joanes
burgo, "são inventores dignos de nota. Avançamos e experimenta
mos a tecnologia constantemente." 

Como chegamos a essa capacidade aparentemente infinita de 
criação é tema de pesquisas científicas intensas: nem sempre fomos 
esses turbilhões de invenção. Embora nossa linhagem humana 
tenha surgido na África há cerca de 6 milhões de anos, antigos 
membros da família humana deixaram poucos registros visíveis de 
inovação durante quase 3,4 milhões de anos, sugerindo que obtive

ram alimentos vegetais e animais à custa de ferramentas como bas
tões para escavar ou golpear, que não foram preservados. Então, em 
algum momento, hominídeos errantes começaram a partir seixos 
gastos com pedras mais duras produzindo ferramentas de corte. 
Com certeza, foi um ato de engenhosidade surpreendente, mas se
guiu-se um longo platô de tempo ao longo do que muito pouco 
parece ter acontecido no front da criatividade. Parece que nossos 
ancestrais quebraram com o mesmo tipo de machado de mão, mul-
tiuso, por 1,6 milhão de anos, com apenas pequenos ajustes ao 
modelo. "Essas ferramentas são realmente um tipo de estereótipo", 
avalia Sally McBrearty, arqueóloga da University of Connecticut 

Então, quando a mente humana começou a agitar novas ideias 
para tecnologia e arte? Até recentemente, a maioria dos pesquisa
dores apontava para o início do período Paleolítico Superior, 40 mil 
anos atrás, quando o Homo sapiens embarcou no que pareceu uma 
efervescência repentina e maravilhosa de invenções na Europa: 
criando colares de contas de conchas, decorando paredes de caver
nas com pinturas elegantes de auroques e outros animais da Era do 
Gelo e produzindo grande variedade de novas ferramentas de 
pedra e ossos. As descobertas sugeriram uma teoria popular pro
pondo que uma mutação genética aleatória em torno daquela 
época estimulou um salto repentino na cognição humana, acen
dendo um criativo "big bang". 

Novas evidências, no entanto, lançaram sérias dúvidas sobre a 
teoria da mutação. Durante a última década arqueólogos descobri
ram evidências muito mais antigas de arte e tecnologia avançada, 
sugerindo que a capacidade humana de desenvolver novas ideias 
evoluiu muito mais cedo que se pensava - até antes do surgimento 
do H. sapiens há 200 mil anos. Mas, embora nossa capacidade pela 
criatividade tenha despertado cedo, ardeu lentamente por milênios 
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até finalmente pegar fogo em nossa espécie na África e na Europa. 
Evidências parecem indicar que nosso poder de inovação não ex
plodiu em existência total no final de nossa história evolutiva, mas 
que ganhou força ao longo de centenas de milhares de anos, ali
mentado por uma mistura complexa de fatores biológicos e sociais. 

Exatamente quando a humanidade começa a pensar mais cria
tivamente, e que fatores convergiram para finalmente atiçarem 
nosso fogo brilhante e criativo? Para ser compreendida, a história 
desse cenário exige um relato detetivesco, composto por várias ver
tentes de evidências, começando com a que mostra que as raízes 
biológicas da nossa criatividade vão muito mais fundo no passado 
do que cientistas pensavam. 

M Ã E D A I N V E N Ç Ã O 
Arqueólogos observaram por muito tempo o uso de símbolos 
como o indicador mais importante da cognição humana moderna, 
em grande parte porque atesta a capacidade para a linguagem, ca
racterística humana marcante. Assim, a arte rupestre espetacular 
do Paleolítico Superior sinaliza claramente a presença de pessoas 
que pensavam como nós. Mais recentemente, especialistas come
çaram a procurar indícios de outros tipos de comportamento mo
derno e de seus antecedentes no registro arqueológico, chegando a 
pistas fascinantes. 

A arqueóloga Lyn Wadley, da University of the Witwatersrand, 
passou boa parte da carreira estudando a cognição antiga, pesquisa 

que a levou a escavar na caverna Sibudu, cerca de 40 km ao norte de 
Durban, África do Sul, na década de 90. Dois anos atrás, ela e sua 
equipe descobriram uma camada de material vegetal branco estra
nho e fibroso ali. Para Wadley, a mistura pálida e quebradiça pare
cia uma cama antiga - juncos e outras plantas que, mais tarde, as 
pessoas muitas vezes espalhavam no chão para sentar e dormir. 
Mas a camada também poderia ser formada por restos de folhas 
trazidas pelo vento. A única maneira de distinguir uma da outra era 
envolver toda a camada em um molde protetor de gesso e levá-la de 
volta ao laboratório. "Foram três semanas para preparar todo o 
gesso e, então", relata Wadley, "fiquei realmente mal-humorada o 
tempo todo. Não parava de pensar: estou desperdiçando três sema
nas de campo?" 

A aposta de Wadley foi muito compensadora. Em dezembro de 
2011, ela e seus colegas relataram na revista Science que os ocupan
tes de Sibudu selecionaram folhas de apenas uma das várias espé
cies lenhosas na área para fazer uma cama 77 mil anos atrás, quase 
50 mil anos antes de exemplos relatados anteriormente. O que 
mais surpreendeu Wadley, no entanto, foi o conhecimento sofisti
cado dos ocupantes sobre a vegetação local. A análise mostrou que 
as folhas escolhidas vieram da Cryptocarya woodii, árvore que 
contém vestígios de inseticidas e larvicidas naturais eficazes contra 
mosquitos que atualmente transmitem doenças mortais. "É muito 
útil ter isso em sua cama, especialmente se vive perto de um rio", 
observa Wadley. 
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As mentes criativas em Sibudu, no entanto, não pararam por aí. 
Provavelmente também criaram armadilhas para capturar antílo
pes de pequeno porte, cujos restos estavam espalhados no local, e 
arcos e flechas artesanais para derrubar presas mais perigosas, a 
julgar pelos tamanhos, formas e padrões de desgaste de várias setas 
de pedra na caverna. Além disso, os caçadores de Sibudu prepara
vam diversos e valiosos compostos químicos novos. Ao fotografar 
um feixe de alta energia de partículas carregadas em resíduos escu
ros em setas de pedra da caverna a equipe de Wadley detectou colas 
com vários ingredientes que fixavam as pontas a hastes de madeira. 
Então, ela e seus colegas começaram a replicar esses adesivos expe
rimentalmente, misturando partículas de ocra [argila colorida por 
óxido de ferro] de diferentes tamanhos com plantas com látex e 
aquecendo as misturas sobre fogueiras. Ao publicar os resultados 
na Science, a equipe concluiu que os ocupantes de Sibudu provavel
mente foram "químicos, alquimistas e tecnólogos em fogo muito 
competentes" há 70 mil anos. 

Em outros locais no sul da África cientistas descobriram recen
temente vestígios de muitas outras invenções precoces. Os caçado-
res-coletores que habitaram a caverna Biombos entre 100 mil e 7 
mil anos atrás, por exemplo, gravaram padrões em pedaços de ocra, 
criaram furadores de osso, talvez para ajustar vestuários de couro; 
adornavam-se com fios de contas de conchas cintilantes e criaram 
um estúdio de artistas onde moíam ocra vermelho e o guardaram 
nos recipientes mais antigos conhecidos, feitos de conchas de aba-

lone. Mais a oeste, no sítio de Pinnacle Point, pessoas modificaram 
a pedra com que trabalharam há 164 mil anos, aquecendo uma 
pedra local, de intensidade baixa, conhecida como silcrete, sobre 
fogo controlado para transformá-la em um material brilhante fácil 
de ser lascado. "Observamos comportamentos que nem sonháva
mos há cerca de dez anos", relata Henshilwood. 

Além disso, a engenhosidade tecnológica não era prerrogativa 
exclusiva dos humanos modernos: outros hominídeos também 
tinham veia criativa No norte da Itália, uma equipe de pesquisas 
liderada pelo arqueólogo Peter Paul Anthony Mazza, da Universi
dade de Florença, descobriu que nossos parentes próximos, os 
neandertais, que surgiram pela primeira vez na Europa há cerca 
de 300 mil anos, prepararam uma cola com resina de casca de 
bétula para fixar lascas de pedra em cabos de madeira, fabricando 
ferramentas presas a cabos há cerca de 200 mil anos. Da mesma 
forma, um estudo publicado na revista Science em novembro pas
sado concluiu que pontas de pedra no sítio de Kathu Pan 1 na 
África do Sul, no passado, formaram extremidades de lanças letais 
de 500 mil anos de idade, presumivelmente pertencentes ao Homo 
heidelbergensis, o último ancestral comum de neandertais e do H. 
sapiens. Na caverna Wonderwerk, na África do Sul, uma camada 
antiga com cinzas de plantas e pedaços de osso queimado sugere 
que um Homo erectus, hominídeo ainda mais antigo, aprendeu a 
acender fogueiras para calor e proteção contra predadores, há 1 
milhão de anos. 
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Mesmo nossos ancestrais muito distantes, de vez em quando, 
conseguiam forjar novas ideias. Em dois sítios, próximo ao rio 
Kada Gona, na Etiópia, uma equipe liderada pelo paleontólogo Si-
leshi Semaw, da Indiana University Bloomington, encontrou as 
ferramentas de pedra mais antigas conhecidas - machadinhas de 
2,6 milhões de anos de idade cortadas por 
Australopithecus garhi ou um de seus con
temporâneos, provavelmente para retirar 
carne de carcaças de animais. Essas ferra
mentas parecem rudes para nós, distantes 
dos smartphones, laptops e tablets que 
saem das atuais linhas de montagem. "Mas 
quando o mundo consistia apenas em obje
tos formados naturalmente a capacidade de 
imaginar algo e transformá-lo em realidade 
pode muito bem ter parecido quase mágica", 
escrevem a cientista cognitiva Liane 
Gabora, da University of British Columbia, e 
o psicólogo Scott Barry Kaufman, agora na 
New York University, em um capítulo do 
The Cambridge handbook of creativity 
(Cambridge Universisty Press, 2010). 

C O G N I Ç Ã O E C R I A Ç Ã O 
Por mais impressionantes que esses lampejos iniciais de criativida
de sejam, a grande disparidade na profundidade e amplitude de ino
vação entre humanos modernos e nossos antepassados distantes 
exige uma explicação. O que muda na constituição do cérebro dos 
de nossa espécie com nossos antecessores? Debruçado sobre exames 
tridimensionais de caixas cranianas de hominídeos antigos e exami
nando o cérebro dos animais vivos mais próximos evolutivamente -
chimpanzés e bonobos, cujos ancestrais se ramificaram de nossa l i 
nhagem cerca de 6 milhões de anos - pesquisadores começam a re
solver esse quebra-cabeça Seus dados mostram como a massa cin
zenta humana evoluiu tão extensamente ao longo do tempo. 

De modo geral, a seleção natural favoreceu cérebros grandes em 
seres humanos. Enquanto nossos parentes australopitecíneos 
tinham capacidade craniana média estimada em 450 cm 3 , basica
mente igual ao de alguns chimpanzés, o H. erectas mais que dupli
cou a capacidade 1,6 milhão de anos atrás, com uma média de 930 
cm 3 . Até 100 mil anos atrás o H. sapiens tinha capacidade média de 
1.330 cm 3 . Dentro dessa caixa craniana espaçosa, cerca de 100 bi
lhões de neurônios processavam informações e as transmitiam ao 
longo de cerca de 165.000 km de fibras nervosas mielinizadas e 
através de cerca de 0,15 quatrilhão de sinapses. "E se você observar 
com o que isso se correlaciona no registro arqueológico", compara 
Dean Falk, paleoneurologista da Florida State University, "não 
parece haver uma associação entre o tamanho do cérebro e tecnolo
gia ou produtividade intelectual." 

Tamanho não foi a única grande mudança ao longo do tempo. 
Na University of Califórnia em San Diego, a antropóloga física Ka-
terina Semendeferi estuda uma parte do cérebro conhecida como 
córtex pré-frontal, que parece orquestrar o pensamento e a ação 
para atingir objetivos. Examinando essa região em humanos mo
dernos e em chimpanzés e bonobos, Semendeferi e seus colegas 
descobriram que várias subáreas essenciais sofreram enorme re
organização durante a evolução do hominídeo. A área de Brod-
mann 10, por exemplo, relacionada à concretização de planos e 
organização da entrada sensorial - quase dobrou de volume 

depois de os chimpanzés e os bonobos se ramificarem de nossa l i 
nhagem humana. Além disso, os espaços horizontais entre neurô
nios nessa subárea ampliaram em quase 50%, criando mais 
espaço para axônios e dendritos. "Isso significa que você pode ter 
conexões mais complexas e que vão mais longe, assim pode obter 

comunicação mais complexa e mais sinté
tica entre os neurônios", justifica Falk. 

É uma tarefa complexa identificar como 
um cérebro maior e mais reorganizado esti
mula a criatividade, mas Gabora acredita 
que estudos psicológicos sobre pessoas 
criativas hoje fornecem uma pista essen
cial. Esses indivíduos são excelentes sonha
dores, explica. Ao abordar um problema, 
primeiro deixam a mente vagar, permitin
do que uma memória ou pensamento traga 
espontaneamente outra. Essa associação 
livre incentiva analogias, dando origem a 
pensamentos que saem da rotina Então, 
como esses indivíduos se baseiam em uma 
vaga ideia para uma solução, passam para 
um modelo mais analítico de pensamento. 
"Eles miram apenas nas propriedades mais 
relevantes", prossegue Gabora, "e começam 

refinando uma ideia para torná-la viável." 
É bem provável que um cérebro maior tenha levado a uma 

maior capacidade de livre associação, segundo Gabora. Mais estí
mulos poderiam ser codificados em um cérebro composto de 
muitos bilhões de neurônios. Além disso, mais neurônios pude
ram participar na codificação de um episódio particular, que 
conduz a uma memória mais refinada e a mais vias potenciais 
para a associação de um estímulo a outro. Imagine, prossegue 
Gabora, que um hominídeo toca em um arbusto espinhoso, e espi
nhos afiados rasgam sua carne. Um australopitecíneo pode codifi
car este episódio de forma muito simples, como uma pequena dor 
e como um recurso de identificação do arbusto. Mas o H. erectus, 
com seu conjunto maior de neurônios, talvez consiga codificar 
muitos aspectos do episódio, inclusive as pontas afiadas dos espi
nhos e sua própria carne rasgada. Então, quando esse hominídeo 
começa a caçar, sua necessidade de matar a presa pode ativar 
todas as posições de memória que codificam carne rasgada, tra
zendo à mente o encontro com os espinhos pontiagudos. A lem
brança, por sua vez, poderia inspirar uma nova ideia para uma 
arma: uma lança com ponta afiada 

Os hominídeos de cérebro grande, no entanto, não poderiam se 
dar ao luxo de ficar muito tempo em um estado associativo em que 
uma coisa imediatamente lembra uma enxurrada de outras, tanto 
importantes quanto inconsequentes. Sua sobrevivência dependia 
principalmente de pensamento analítico: o modo padrão. Assim, 
nossos ancestrais tiveram de desenvolver uma forma de mudar su
avemente de um modo a outro, sutilmente alterando as concentra
ções de dopamina e outros neurotransmissores. Gabora agora 
lança a hipótese de que o H. sapiens precisou de milhares de anos 
para aperfeiçoar esse mecanismo antes que pudesse colher os bene
fícios criativos de seu cérebro grande, e ela e seus alunos agora 
testam essas ideias em uma rede neural artificial. Usando um 
modelo de computador, eles simulam a capacidade de o cérebro al
ternar entre o modo analítico e o associativo para ver como isso po
deria ajudar alguém a sair de uma rotina cognitiva e olhar as coisas 
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sob um novo ângulo. "Apenas mais neurônios não basta", assegura 
Gabora. "É preciso ter a capacidade de usar toda a massa cinzenta 
adicional." Assim que a peca final do quebra-cabeça biológico encai
xou - talvez há pouco mais de 100 mil anos - a mente ancestral era 
uma caixa de pólvora virtual, aguardando as circunstâncias sociais 
corretas para explodir em chamas. 

C O N S T R U Ç Ã O B R I L H A N T E 

No outono de 1987, dois pesquisadores da Universidade de Zurique 
- Christophe e Hedwig Boesche - observaram um comportamento 
que nunca tinham visto antes em um grupo de chimpanzés em 
busca de alimento no Parque Nacional Tai, na Costa do Marfim. 
Próximo a um ninho no solo de formigas Dorylus, uma fêmea 
parou e apanhou um galho. Ela mergulhou uma extremidade na 
terra solta que cobria a entrada do formigueiro e esperou que os in
setos da colônia atacassem. Quando o enxame escuro avançou 
quase 10 cm acima do galho, a chimpanzé arrancou-o do formiguei
ro e habilmente levou-o na direção da boca, comendo as formigas. 
Depois, repetiu o processo até se sentir saciada. 

Chimpanzés são muito hábeis no uso de ferramentas: quebram 
nozes com pedras, absorvem água de ocos de árvores com folhas e 
desenterram raízes de plantas nutritivas com varas de escavar, mas 
parecem incapazes de aumentar esse conhecimento ou de desen
volver tecnologia mais avançada. "Os chimpanzés conseguem mos
trar a outros chimpanzés como caçar cupins", observa Henshil-
wood, "mas não melhoram nisso" eles não dizem: Vamos tentar 
isso de modo diferente' - apenas repetem a mesma coisa, indefini
damente." Já os humanos modernos não sofrem essas limitações. 
Na verdade, diariamente tomamos ideias dos outros e lhes damos o 
nosso próprio toque, adicionando uma modificação após a outra, 
até chegarmos a algo novo e muito complexo. Nenhum indivíduo, 
por exemplo, surgiu com toda a tecnologia complexa incorporada 
em um laptop: essas conquistas tecnológicas surgem de percepções 
criativas de gerações de inventores. 

Antropólogos chamam esse dom de nossa catraca cultural. Ele 
exige, em primeiro lugar, a capacidade de passar conhecimento de 
um indivíduo a outro, ou de uma geração a outra, até que alguém 
surge com uma ideia para uma melhoria Em março de 2012 um 
estudo publicado na Science por Lewis Dean, primatólogo compor
tamental, agora na Physiological Society, em Londres, e quatro cole
gas revelou por que os seres humanos conseguem fazer isso, e os 
chimpanzés e macacos-prego não. Dean e sua equipe projetaram 
uma caixa de quebra-cabeça experimental, com três níveis sequen
ciais e gradativamente difíceis: depois, apresentaram a grupos de 
chimpanzés no Texas, macacos-prego na França e a alunos do ber
çário, na Inglaterra Apenas um dos 55 primatas não humanos, um 
chimpanzé, alcançou o nível mais alto, após mais de 30 horas de 
tentativas. As crianças, no entanto, se saíram muito melhor. Ao con
trário dos grupos de macacos, as crianças trabalharam em coopera
ção, falando entre si, oferecendo incentivo e mostrando um ao 
outro a maneira certa de fazer as coisas. Após duas horas e meia, 15 
das 35 crianças alcançaram o nível três. 

Equipados com essas habilidades sociais e cognitivas nossos an
cestrais poderiam facilmente transmitir conhecimento a outros, 
pré-requisito fundamental para a catraca cultural. No entanto, algo 
mais era necessário para impulsionar o processo da catraca e em
purrar o H. sapiens para novas alturas criativas na África há cerca 
de 90 mil a 60 mil anos, e na Europa há 40 mil anos. Mark Thomas, 
geneticista evolutivo da University College London, acredita que 

esse impulso veio da demografia. Sua premissa é simples. Quanto 
maior o grupo de caçadores-coletores, maiores as chances de um 
membro criar uma ideia que poderia fazer avançar uma tecnologia. 
Além disso, indivíduos de um grupo grande que frequentemente se 
esbarravam com vizinhos tiveram melhor chance de aprender uma 
inovação que os de pequenos grupos isolados. "Não depende de sua 
inteligência", diz Thomas, "e sim de suas boas conexões." 

Para testar essas ideias, Thomas e dois colegas desenvolveram 
um modelo de computador para simular os efeitos da demografia 
no processo da catraca. Com informações genéticas de europeus 
modernos a equipe estimou o tamanho de populações humanas 
modernas na Europa no início do Paleolítico Superior, quando a 
evidência da criatividade humana começou a disparar, e calculou a 
densidade populacional. Depois, examinaram populações africa
nas ao longo do tempo, simulando seu crescimento e padrões de 
atividade migratória. O modelo mostrou que as populações africa
nas atingiram a mesma densidade que o início do Paleolítico Supe
rior europeu cerca de 101 mil anos atrás, pouco antes de a inovação 
começar a decolar em regiões subsaarianas da África, segundo o re
gistro arqueológico. Também mostrou que as grandes redes sociais 
estimulam ativamente a criatividade humana. 

Novas evidências arqueológicas publicadas na Nature em no
vembro de 2012 lançam luz sobre o renascimento tecnológico que se 
seguiu ao aumento da densidade populacional no sul da África. 
Cerca de 71 mil anos atrás em Pinnacle Point, o H. sapiens criou e 
passou a outros uma receita tecnológica complexa para fazer lâmi
nas de pedra leves para armas de arremesso: cozinhando silcrete a 
uma temperatura específica para melhorar suas qualidades de lami
nar, partindo o material acabado em lâminas com poucos centíme
tros de comprimento e montando-as em cabos de madeira ou osso 
com cola fabricada por eles. "Como os vírus, as inovações culturais 
precisam de condições sociais muito particulares para se espalhar -
especialmente... em populações interligadas e grandes que podem 
se infectar", notam os arqueólogos Fiona Coward, da Royal Hollo-
way, University of London, e Matt Grove, da University of Liverpool, 
na Inglaterra, em artigo publicado naPaleoAnthropology de 2011. 

O que nos leva ao mundo de empurrões, repleto e intimamente 
ligado em que vivemos hoje. Nunca antes os seres humanos se 
amontoaram em cidades tão enormes, acessando vastos domínios 
de conhecimento com um clique no teclado e compartilhando 
novos conceitos, planos e projetos por todas as redes sociais que se 
alastram pela World Wide Web. Nunca antes o ritmo acelerado de 
inovação se precipitou de forma tão dramática, enchendo nossa 
vida com novas modas, eletrônicos, carros, música e arquitetura. 

Meio milênio depois de Leonardo da Vinci conceber sua obra 
mais célebre, nos maravilhamos com seu gênio inventivo - cons
truído sobre as inúmeras ideias e invenções de uma linhagem de 
artistas que remontam ao passado Paleolítico; e mesmo agora 
uma nova safra de artistas observa a Mona Lisa com um olhar 
para transformá-la em algo novo, deslumbrante e criativo. A cor
rente humana da invenção permanece intacta, e em nosso 
mundo conectado soberbamente, nosso talento singular para a 
criação dispara adiante de nós. 
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Text Box
Fonte: Scientific American Brasil, São Paulo, ano 11, n. 131, p. 34-41, abr. 2013.




