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O
jornalista Sérgio Porto (1923-1968), ou Stanis-
lau Ponte Preta, sugeriu certa vez que o colunis-
ta social Ibrahim Sued (1924-1995), entre outras

qualidades, era ignorante e analfabeto. Raivoso, Ibrahim
ameaçou processá-lo, caso não houvesse retratação.

A ameaça não foi ignorada. Mas Sérgio Porto não
poderia simplesmente recuar.

Imaginemos que ele estava querendo sair da ameaça
de processo sem negar o que disse. As horas passam e
ele busca uma solução. Mas, na coluna seguinte, lá es-
tava o trivial texto todo-amores, alegando que tudo não
passara de mal-entendido. E então que, muitas linhas de
escusas depois, o texto dispara, ali, no finalzinho:

"Em momento algum, Ibrahim, escrevi que você é
um analfabeto. Quem leu isso para você, mentiu".

Um leitor distraído poderia deixar passar a sutileza
de Sérgio Porto em afirmar negando. Seu raciocínio deu
uma virada, similar, embora muito mais elegante, à vi-
vida pelo sujeito que pergunta: "Poderia me dizer as ho-
ras?" e recebe em resposta: "Posso, mas não agora".

Mudar o eixo
Ao cunhar a afirmação apoteó-
tica, num texto que seguia outra

direção, um de nossos maiores
cronistas reproduziu antigo

mecanismo de produção
criativa de textos, o da

procura por um even-
to precipitador que
reconfigura o pro-
blema inicial. A fra-
se final de Porto de-
sencadeia um estalo
cognitivo que trans-
forma a situação e
reorganiza o univer-
so de percepção de
quem lê.

Mudar o eixo em
que as coisas são

apresentadas es-
tá no cerne de



redação criativa
um texto criativo. O raciocínio co-
mum, seqüencial, atua dentro de um
quadro de referências aparente e fa-
miliar. O inventivo diz algo além do
que está na superfície, associa o do-
mínio inicial de um problema a ou-
tro quadro de referências.

Não se pode escrever (com qua-
lidade) sem mobilizar mecanismos
que estão no terreno da criatividade,
a habilidade de criar respostas novas
e inusitadas para os problemas de ex-
pressão com que estamos envolvidos.
É habilidade valorizada em empre-
sas, governos e escolas conscientes
de atuarem num cotidiano que pas-
sou a exigir mais do que meras so-
luções esquemáticas para problemas
cada vez mais imprevisíveis em rea-
lidades que se transformam.

Qualidades
Em geral, criatividade vem da

busca de solução quando tropeça-
mos num grande volume de abor-
dagens possíveis ou soluções parciais
que consideramos insatisfatórias.

O brasileiro tem um tempera-
mento, em particular criativo, pa-
ra agir em condições adversas e im-
provisar ante o inesperado, mas nem
sempre se sente preparado para tra-
duzir essa diversidade por escrito.
Por isso, podem ser de ajuda algumas
constatações que a literatura, a filo-
sofia e a ciência fizeram recentemen-
te com relação à criatividade.

A primeira e mais significativa
delas é que criatividade é artesanato,
não um dom. Ninguém nasce criati-
vo, mas é possível exercitar a habili-
dade, o que não a torna uma quali-
dade natural em todo mundo.

Narração criativa
Exercícios podem estimular a capacidade de contar histórias

Em A Arte da Ficção (Civilização Brasileira, 1997: 267-9), o norte-americano
John Gardner reserva alguns exercícios de criatividade textual para aspirantes
a escritor. Eis uma seleção:

1. CRIAR SUSPENSE: Escreva um parágrafo antes da descoberta de um corpo.
Você poderá, talvez, descrever como ele se aproximou do cadáver que vai encon-
trar, ou o local, ou as duas coisas. Seu objetivo é atrair o leitor para o parágrafo
seguinte e dar a ele o desejo de saltar algumas linhas para ler adiante, ao mesmo
tempo mantendo o interesse pelo seu parágrafo.

2. DESCREVER PAISAGEM: Descreva uma paisagem através dos olhos de
uma velha cujo marido - repelente e detestável - acaba de morrer. Não mencione
nem marido nem morte.

Variações:
• Descreva um lago pelos olhos de um rapaz que acaba de cometer um

assassinato. Não mencione o crime.
• Descreva um prédio visto por um homem cujo filho acaba de morrer num

assalto. Não mencione o filho, o assalto ou o homem. Depois descreva o mesmo
edifício e as mesmas condições e hora do dia, do ponto de vista de um amante
feliz. Não mencione amor nem amada.

3. CRIAR DIÁLOGO: Redija um diálogo em que os dois interlocutores têm
cada qual um segredo. Não revelar o segredo, mas fazer com que o leitor o intua.
Por exemplo: o diálogo pode ser entre um marido que acaba de perder o emprego
e ainda não teve coragem de contar à mulher; e a mulher, que tem um amante
escondido no quarto. Objetivo: dar a duas pessoas maneiras individuais de falar e
exercitar sua capacidade de crepitar sentimentos não expressos diretamente.

4. SEM COMPARAÇÃO: Descreva um personagem usando objetos, paisa-
gem, tempo, sem usar comparações ("Ela era como...").

A segunda é que o estímu-
lo primário para um texto cria-
tivo é a capacidade de seu autor
se abastecer de informações das
mais diversas fontes e dos mais
variados tipos, e ter a disciplina
de ver sempre que bicho dá o ato

de conectá-las. Uma das qualida-
des criativas de um texto é inse-
rir informação antiga (só obtida
pelo hábito de consumir e cole-
cionar informações consistentes)
em contexto novo, aplicada a um
problema atual.
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A dinâmica da redação criativa

O ensaísta David Perkins criou, em
A Banheira de Arquimedes, um exercí-
cio para estimular pensamentos criati-
vos que podemos aplicar à produção
de textos. Ele apresenta dois desenhos
com linhas simples, que sugerem um
significado, mas solicita uma interpre-
tação que não seja óbvia.

A legenda mais comum ao Dese-
nho 1 é: quatro elefantes examinando
uma laranja.

A do Desenho 2 é: um homem de
gravata-borboleta preso no elevador.

Perkins, então, pede outros títulos
para os desenhos: como romper com a
solução conhecida para sair por aí sem
rumo no espaço das possibilidades?

Algumas respostas para o Desenho
1 que Perkins obteve: quatro pregos ou
quatro exclamações competindo pelo
mesmo ponto; quatro pregos para o
mesmo buraco etc.

Crie a sua solução para os dois
desenhos e, em seguida, aplique o

Textos criativos transpõem de
forma inesperada uma qualidade
humana a uma outra realidade.
Essa tradução, em geral, é feita de
duas maneiras:

1) Ao recombinar coisas já exis-
tentes em outros contextos, dando-
lhes novas finalidades;

2) Ao modificar a relação habi-
tual que há entre duas ou mais coi-
sas ou seres, no momento em que
se relacionam.

Essa mecânica da redação cria-
tiva não dispensa o exercício da
curiosidade e nem a experiência.
Mas ele pode ser sistematizado pa-
ra mostrar suas estratégias e seus
padrões elementares. Há estraté-

mesmo esforço a textos, ao responder
a esta versão do exercício:

Veja uma cena qualquer, uma
imagem, uma forma ao acaso. Imagine
um título para essa cena, uma situação
qualquer que lhe dê contexto, mas des-
carte a que lhe pareça mais previsível.

Desenho 1

gias que não são garantia de pensa-
mento criativo, mas estimulam um
estilo criativo de escrever, aumen-
tando a possibilidade de conseguir
soluções satisfatórias.

Ciência
Com estudos realizados por

meio de tomografia funcional de
ressonância magnética e eletroen-
cefalografia, pesquisadores de diver-
sos países tentam descobrir em que
lugar da mente estala a centelha
criativa. Segundo a revista Mente
& Cérebro (Duetto Editorial), um
estudo com músicos de jazz durante
uma improvisação em público, fei-
to por uma equipe da Universidade

Johns Hopkins (EUA), encabeçada
pelo pesquisador Allen Braun, di-
vulgou ano passado que há um pa-
drão bipolar no cérebro durante o
ato de criação. Ao ter uma fagulha
criativa, a pessoa manteria algumas
regiões cerebrais em alerta enquan-
to desconecta outras. O córtex pré-
frontal desativa o controle com que
tendemos a nos adequar ao meio e
o cálculo de comportamento que
temos o hábito de fazer.

Visão seqüencial
Pesquisas como essa podem até

explicar o que caracteriza alguém
criativo no ato de criação. Mas não
necessariamente a operação de guer-
ra que se passa em quem busca escre-
ver com criatividade. Segundo Da-
vid Perkins, em A Banheira de Arqui-
medes (Ediouro, 2001), o processo do
pensamento criativo se dá, não raro,
num ciclo de cinco etapas, que ten-
de a ter lugar em episódios como o
de Sérgio Porto:

• Busca demorada: inovação é
fruto de contínuo esforço.

• Pouco progresso aparente:
idéias inovadoras surgem depois de
muitas tentativas.

• Evento precipitador: circuns-
tâncias externas que dão a deixa ou
precipitam um evento mental.

• Estalo cognitivo: pensamento
inovador vem de repente, como pe-
ça que se encaixa no lugar.

• Transformação: idéia de im-
pacto altera o modo como agimos.

Depois de muitas tentativas, Sér-
gio Porto criou uma simulação em
busca de um estalo cognitivo até que
encontrou seu evento precipitador
(se alguém lê para Ibrahim, então ele
é analfabeto), que acreditava poder
transformar o modo como o recep-
tor da mensagem reagiria.

É o tipo de mecanismo de racio-
cínio que marca grandes gênios da



Chaplin e a florista de Luzes da Cidade:
um ano para criar a cena em que a cega
confunde o mendigo com um milionário

escrita criativa, como Machado de
Assis, Conan Doyle, Federico Felli-
ni ou Charles Chaplin, capazes de
desenvolver em profusão, a partir
de elementos sumários, situações as
mais criativas para seus personagens.
Alguns deles transformaram criati-
vidade em estilo, sintático e lexical,
como Guimarães Rosa. Outros pro-
tagonizaram alguns dos mais frutí-
feros processos de criação narrativa,
caso de Chaplin (quadro abaixo).

Vícios seqüenciais

O psicólogo americano Joy Paul
Guilford (1897-1987) estabeleceu nos
anos 50 uma distinção, hoje clássica,
entre pensamento convergente e di-
vergente. O convergente é o que ten-
de a limitar sua procura a uma única
possibilidade correta de solução para
dado problema. Já o divergente seria
o raciocínio criativo.

Era como lançar um disco de vinil no
auge do MP3. 0 cinema falado reduzira
a pó a produção de fitas mudas há me-
nos de três anos, mas Charles Chaplin
insistia que, se Carlitos ganhasse voz,
perderia o encanto que o consagrou.
Mas como mostrar, sem falas, que a
cega de Luzes da Cidade (City Lights,
1931) confunde um mendigo com um
ricaço? A solução encontrada por Cha-
plin é um exemplo impressionante de
criatividade na escrita de um roteiro.

Ele era perfeccionista, mas gos-
tava de improvisar. Era famoso por
começar filmagens sem tanto roteiro,
inspirando-se nos ensaios. Mas a

cena o bloqueara. Na fita, o vagabundo se
apaixona pela florista (Virginia Cherill), que o
confunde com um milionário. Perseguido pela
polícia, ele obtém dinheiro para a cirurgia que
devolve a visão à moça, mas por causa disso
é preso. Anos depois, eles se encontram e ela
percebe que seu benfeitor era um mendigo.

Em 534 dias de filmagem, 368 deles fo-
ram de set parado, por causa da cena. Cha-
plin torrara, em mais de um ano, 118.904
metros de negativo em 4.337 tomadas.

A solução veio em 15 de setembro de
1930: em plena Depressão, o vagabundo
atravessa a rua, vê um policial e refugia-
se num carro, para não ser visto. Ao sair
pela porta do outro lado, nota a florista na

calçada. Ela oferece uma rosa. Ele não
a percebe cega. Procura no bolso e en-
trega sua única moeda. Espera o troco.
A moeda cai, ela tateia no chão, Carlitos
nota sua cegueira e se enternece. O pla-
no da câmera se abre, vemos sair de trás
de Carlitos um ricaço que bate a porta
do carro, com força, ao entrar. Com a
mão estendida, ela agradece a gorjeta,
feito que, para a vendedora de rua, só
um homem rico, dono do carro, poderia
realizar. Carlitos sai de mansinho.

Escrever a cena foi um martírio
criativo. Mas deu sentido ao envolvi-
mento do casal. Mostrou, de quebra, a
vitalidade expressiva do filme mudo.
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A consultora de comunicação Renata
Di Nizo apresenta uma série de exercícios
de texto em Escrita Criativa - O Prazer
da Linguagem (Summus Editorial, 2008:
113-4), dos quais um trabalha com a
capacidade de reproduzir palavras.

Instruções: separe uma caixa de
lápis colorido e uma folha de papel
A3 ou A4. Escolha uma palavra-chave.
Escreva-a no centro da folha. Faça as-
sociações livres, unindo as idéias alea-
toriamente. Se preferir, selecione algum
tema que o mobilize internamente.

Como exemplo, Renata sugere
como palavra-chave o termo "crian-
ça". Criança lembra o quê? - pergunta
a autora. Ela sugere que a pessoa
anote as associações espontâneas,
desenhando linhas assimétricas, como
troncos ou galhos. Ao esgotar uma li-
nha, deve perguntar-se de novo ao que
a palavra nos remete, até preencher

a folha com muitas idéias atreladas
umas às outras, cada palavra escrita
numa cor diferente (o lado direito do
cérebro enxerga o mundo colorido).

Uma vez concluído o mapa mental,
escreva um texto em torno da palavra-
chave, sem se preocupar com os aspec-
tos formais de linguagem. Use de cinco
a vinte minutos na tarefa. Se houver
alguma ruptura no fluxo de idéias, olhe
o mapa e pegue alguma palavra que
lhe pareça ínspiradora.

Outro exercício sugerido por Renata
é fazer uma história nascer de uma
só palavra. A partir de uma palavra-
semente (como "azeitona" "economia",
"pensionato", "trânsito"), a pessoa
deve escrever, entre um e três minutos,
lembranças, sensações, movimento, um
resumo de história, por livre-associação,
"sem parar, sem pensar em frases ou em
um texto", escreve a autora.

O raciocínio seqüencial, conver-
gente, tende a nos viciar de dois mo-
dos ao escrevermos um texto:

1) Se o redator foi muito inti-
midado no processo escolar, pode
tornar-se demasiado crítico consigo
mesmo ao escrever. Pode implicar
com questões secundárias à produ-
ção do texto, parando a todo instan-
te para resolver questões gramaticais,
perdendo o fio da meada, o rumo do
raciocínio, o que afeta sua fluência e
a continuidade da escrita.

2) Falta de familiaridade com
outras soluções: tendemos a moldar
nosso texto a fórmulas que conhe-
cemos. É um modo de pensar e es-
crever que funciona dentro de um
quadro de referências, familiar. Há
quem, por exemplo, tenha dificulda-
de de apreender o todo pela amos-
tragem de uma única parte. Por isso,
quanto menos conhecemos, mais li-
mitado tendemos a escrever.

Problemas
Os problemas que exigem cria-

tividade, diz David Perkins, costu-
mam ter aspectos estruturais que de-
safiam o raciocínio seqüencial:

• Imensidão de possibilidades:
inúmeras direções tentadoras, com
poucas soluções realistas.

• Terreno sem pistas: não há in-
dicação do rumo para a solução.

• Visão estreita: acreditar resolvê-
lo com um pressuposto inquestionável.
Inquestionável porque a pessoa tem
uma representação limitada do pro-
blema ou tem a mente fixada a um pa-
drão habitual de pensamento.

• Busca limitada: a pessoa bus-
ca a solução dentro de limites que
não a contêm.

• Falsas promessas: andar em
círculos experimentando as mesmas
ações. Os sinais promissores tornam
absurda a idéia de abandoná-las. Os
problemas que exigem criatividade



Há quatro operações criativas que
têm impacto na hora de buscar uma
boa idéia para um texto. Nem sempre
a mais eficaz é a busca aleatória pelo
universo do problema. É possível, por
exemplo, testar as possibilidades, uma
a uma. Pode-se fazer exploração de
longo alcance, experimentando linhas
fora do programado. Ou movimentar-
se nas possibilidades, sem demorar
muito em qualquer ponto específico.

Outra chance de tropeçar com
soluções criativas para textos é rever o
enunciado do que você mesmo propôs.

Procurar pistas ao revisar o enunciado ou
ver a ausência de algo que não foi dito, mas
poderia valer a pena. Uma terceira operação
é rever o desafio, perguntar qual tipo de
restrição você considera inquestionável ou
abandonar o quadro no qual esteve procu-
rando, em troca de outro. Pode-se, então,
questionar pressupostos essenciais ou
representar o problema de outra maneira,
ampliando ou mudando os limites da busca.
Ao insistir em como resolver um proble-
ma, e perceber que andou em círculos,
talvez seja o caso de afastar abordagens
sedutoras, mas que, testadas, não funcio-

nam. Nessa hora, ajuda rever
pressupostos, descrições da situação
e fatores que estejam restringindo sua
abordagem a uma região limitada. Ou
voltar a um ponto anterior e dali tomar
rumo diferente, cortando a abordagem
presente e experimentando outra.

tentam a pessoa com respostas que
são quase boas, mas não o suficieri-
te. Duro é descartá-las.

Diante desse quadro de dificulda-
des, Perkins sugere meios de pensar
que podem ser úteis a quem deseja
escrever criativamente:

• Por analogia: fazer ramifica-
ções da intuição básica, ao comparar
fenômenos sem relação entre si.

• Conexões lógicas: criar cadeia
de relações razoáveis entre fatos.

• Colocar uma pergunta crucial
no centro do raciocínio.

• Por busca sistemática: movi-
mentar-se pelos arredores certos.

• Examinar sistematicamente
grande número de possibilidades.

• Reobjetivar: usar de outro mo-
do o que foi desenvolvido original-
mente para um dado fim.

Um texto, para ser criativo, pre-
cisa ser visto como um jogo de xa-
drez: que movimento devo fazer, qual
levaria a que situação e que efeito
poderei obter? Que idéia ou imagem
torna palpável o que quero dizer?

Ser inventivo é saltar o quadro de
referências predominante. E alterar
o próprio ponto de vista ou aprofun-
dar o exame de um dado fenômeno;
é prestar atenção à informação dis-
ponível e fazer um atento exame fle-
xível das implicações dela.

Esforço
Não é tarefa simples. Exige esfor-

ço contínuo, mudanças de hábito e a
disposição para descobrir, certa avi-
dez por surpresas e peito para fazer.
O filósofo Henri Bergson defendia
que o ato criador está sempre relacio-
nado a uma tensão e um esforço, não
à espontaneidade e à inspiração. Se
apenas se deixasse inspirar, a pessoa
só reproduziria aquilo que já existe.
"O espírito elabora a frio, combinan-
do idéias entre si, há muito vazadas
em palavras, que a sociedade lhe en-
trega em estado sólido", escreveu em
As Duas Fontes da Moral e da Reli-
gião (Almedina, 2005). Bergson des-
qualificava toda facilidade no ato de
criação. Seria preciso, antes de tudo,

superar a resistência da matéria, en-
fatizar o contato com um obstáculo
concreto de escrita, vencer hábitos,
as imagens rígidas que estão entre a
pessoa e sua imaginação.

"O esforço é penoso, mas é tam-
bém precioso, mais precioso do que
a obra que resulta dele, porque gra-
ças a ele tiramos de nós mais do que
tínhamos, elevamo-nos acima de nós
mesmos", escreveu em A Energia Es-
piritual (pp 831-2).

Esse esforço só é possível, reitera
o filósofo, no contato com a maté-
ria e sua resistência. Ninguém pro-
cura o que já sabe — não seria sin-
cero, embora inúmeros textos sejam
feitos para confirmar o que seu autor
ou leitor já sabia. O escritor criativo
é aquele que, mesmo não sabendo o
que vai criar, sabe o que procura: o
surpreendente, o admirável da idéia
que supera um obstáculo, o momen-
to em que as peças de um quebra-ca-
beça se encaixam.

Para um autor esforçado, talvez
não haja melhor recompensa.
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