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Almejada por todos, invejada por muitos, a criatividade é normalmente vista como algo 
exclusivo de alguns poucos gênios ou, ao menos, de privilegiados dotados de inteligência 
acima da média. Mas não é bem assim, garantem especialistas. A criatividade pode não 
apenas ser aprendida como também estimulada, segundo alguns recentes estudos da 
neurociência revelados pela revista "New Scientist". 
 
A criatividade é normalmente definida como a capacidade para criar, inventar e inovar, seja 
no campo artístico, científico ou em qualquer outro. Mas não se trata, necessariamente, de 
um talento inato, como muitos imaginam. Experiências vividas são a principal matéria-prima 
para as idéias originais. 
 
Acho que algumas inabilidades específicas extremas e algumas facilidades específicas 
extremas são inatassustenta a neurocientista Suzana Herculano-Houzel, do Instituto de 
Ciências Biomédicas da UFRJ. Mas, na maior parte das vezes, é o percurso trilhado pela 
pessoa, seus interesses, sua experiência de vida, sua capacidade de estar aberta a novas 
idéias que vão determinar seus talentos. E, é claro, existem culturas, ambientes que vão dar 
mais ou menos valor a essas coisas, estimulando-as ou não. 
 
Do ponto de vista neurológico, o processo criativo depende de estruturas presentes nos dois 
lados do cérebro, não apenas em um, como frisa a especialista. 
 
É preciso acabar com essa idéia errada, difundida pela psicologia popular: a criatividade não é 
ligada somente ao lado direito do cérebro. Estudos mostram que o processo criativo depende 
de estruturas presentes nos dois hemisférios porque envolve motivação, flexibilidade 
cognitiva, capacidade de pensar diferente, de abandonar regras arraigadas e adotar outras 
menos usuais. Tem a ver ainda com atenção, capacidade de focar em determinado assunto; 
enfim, depende do funcionamento coordenado, integrado, das duas partes, não há 
predomínio de uma sobre a outra. 
 
Suzana explica que o primeiro passo para a criatividade é a motivação. É preciso gostar de 
ser criativo, de pensar diferente. Isso pode ser natural em algumas pessoas, mas pode 
também ser treinado, estimulado, com o mesmo efeito, garante a neurocientista. 
 
Quando se reconhece que boa parte do que chamamos de criatividade é pensar diferente, 
quando alguém diz 'esse caminho não deu certo, vamos tentar outro' até quem se sente 
muito travado pode conseguir algo - diz. 
 
Por outro lado, acolher a insatisfação pode também render frutos criativos, como mostram 
estudos da Universidade de Rice, nos EUA, e da Universidade de Buckingham, no Reino 
Unido. Segundo essas pesquisas, pessoas que estão insatisfeitas em seus trabalhos tendem a 
apresentar soluções criativas, provavelmente como forma para escapar dos problemas. 
 
Mas a principal forma de estimular a criatividade, segundo os especialistas, é estar disposto a 
vivenciar novas experiências, seja uma conversa com um amigo, uma brincadeira em família, 
o aprendizado de novas habilidades ou viagens ao exterior. 
 
Por mais que haja uma influência biológica, a criatividade não é algo fechado, há um papel 
muito grande da experiência vivida explica Suzana. Para criar coisas novas, sempre nos 
baseamos nas experiências individuais que tivemos. E quanto maior o nosso repertório, mais 
elementos temos para combinar. 
 
Morar em países estrangeiros, ou apenas conhecer novas culturas, é uma dessas 
experiências, como aponta um estudo da Universidade Northwestern, em Chicago. Os 
cientistas demonstraram que pessoas que moraram fora de seu país de origem tinham mais 
facilidade para resolver determinados problemas apresentados no laboratório. Se mostraram 
mais propensas também a chegar a um acordo em negociações complicadas. 



 
Conhecer novas culturas e novas formas de lidar com determinadas situações faz com que as 
pessoas se adaptem mais facilmente a certas circunstâncias e que tenham um arsenal maior 
de soluções disponíveis, dizem. 
 
Resultados semelhantes foram constatados em pessoas que se dedicaram a aprender a tocar 
um instrumento musical, segundo cientistas da Universidade de Vanderbilt, no Tennessee. 
 
E não precisa ser necessariamente música acredita Suzana. Mas, sim, o fato de ser algo novo. 
Aprender uma tarefa diferente estimula a criatividade. 
 
Não por acaso, brincar é apontado como uma das principais formas de estimular a 
criatividade e, por isso mesmo, absolutamente fundamental ao desenvolvimento das crianças. 
Mas os adultos não devem abrir mão das brincadeiras, como sugere um estudo desenvolvido 
na Universidade do Colorado. Ao brincar, as pessoas experimentam novidades sem medo de 
errar, sem medo de ser punido. É como um ensaio. 
 
Brincar encoraja as pessoas a correrem riscos explica o autor do estudo, Marc Bekoff.  'A 
busca por novidade e o desejo por coisas novas são uma marca das brincadeiras. Aspectos 
centrais da criatividade.  
                  
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 17 maio 2009, Economia, p. 39. 

 


