
Uma soneca criativa  
 
Foi em seus sonhos, quando viu uma cobra mordendo seu próprio rabo, que o químico 
Friedrich Kekulé atinou que a estrutura do benzeno era provavelmente cíclica. Foi também em 
seus sonhos que o neurocientista Otto Loewi desenhou o experimento que demonstraria que 
os nervos liberam substâncias químicas quando acionados. 
 
Anedotas que relacionam os sonhos à criatividade - a idéias novas, a soluções inusitadas para 
problemas antigos - não faltam. Mas qual é de fato o papel dos sonhos para a criatividade? 
 
"Permitir o uso de informações prévias na resolução criativa de problemas", segundo estudo do 
grupo de Sara Mednick, da Universidade da Califórnia em San Diego, publicado em maio de 
2009 na revista Proceedings of the National Academy of Sciences USA. 
 
O grupo avaliou o desempenho de voluntários em um teste de criatividade repetido antes e 
depois de uma soneca, ou descanso sem sono por um mesmo período. O teste é simples: para 
cada três palavras aparentemente não relacionadas, é preciso fornecer uma quarta palavra 
que se relacione com as três anteriores. Para as palavras "mate, cadeira, bule", por exemplo, 
cabe a palavra "chá" (chá-mate, chá de cadeira, bule de chá). 
 
Se, logo após o primeiro teste de criatividade, os voluntários faziam uma segunda tarefa com 
palavras não relacionadas, que não serviam como respostas ao teste de criatividade, o 
desempenho na repetição desse teste melhorava cerca de 30%. Dormir não era necessário; a 
simples passagem de tempo bastava. É o que se chama de "incubação": dê tempo ao cérebro, 
SEM pensar conscientemente em um assunto, e ele terá mais chances de encontrar uma saida 
criativa para um problema. 
 
Mas se após o primeiro teste de criatividade os voluntários realizavam uma outra tarefa de 
palavras onde as respostas do teste apareciam novamente, o efeito benéfico da passagem do 
tempo sumia - e o desempenho na repetição do teste, mais tarde, era apenas tão bom quanto 
na primeira vez. 
 
Para ser capaz de usar criativamente as palavras-resposta vistas na tarefa intermediária, era 
preciso dormir. Mais precisamente, era preciso sonhar, segundo o estudo. Nesse caso, o 
desempenho na repetição do teste de criatividade passava a ser 40% maior do que na 
primeira tentativa. 
 
O benefício não é uma questão de memória melhorada pelos sonhos, pois a capacidade de 
lembrar de palavras da tarefa intermediária era igual em todos os voluntários, tivessem eles 
sonhado, apenas dormido ou não entre os testes de criatividade. 
 
Os achados sustentam a hipótese de que durante o "tempo de incubação" o cérebro propaga 
informações recém-usadas por suas redes. O grupo especula que o período de sonhos seria o 
mais favorável para tal propagação, oferecendo às redes neuronais que associam palavras 
uma maior oportunidade de encontrar uma associação incomum entre seus elementos. A razão 
para essa característica dos sonhos seria a forte ativação colinérgica nessa fase do hipocampo, 
estrutura responsável pela formação de novas associações, combinada à pouca acetilcolina e 
noradrenalina no neocórtex. Essa combinação facilitaria a propagação de informações no 
neocórtex sem a influência do hipocampo. Ou seja: uma livre-associação cortical, sem um 
"reality-check" do hipocampo, que ao mesmo tempo explicaria a liberdade do conteudo dos 
sonhos e seu papel como fomentador de soluções criativas. 
 



"Insights" criativos, portanto, vêm à mente preparada por suas experiências - e também 
descansada, alimentada por bons sonhos... (SHH, junho de 2009). 
 
UMA soneca criativa. O cérebro nosso de cada dia, ago. 2009. Disponível em:                 
< http://www.cerebronosso.bio.br >. Acesso em 6 ago. 2009. 
 
 


