
O repórter Mark 
Penfold mostra 
porque a criatividade 
não se resume 
apenas a inspiração 

Se inteligência e criatividade fossem 
dois softwares, seus requisitos de 
sistema seriam muito diferentes. 
A inteligência funcionaria melhor em 
supercomputadores com sistemas 
de resfriamento por líquidos. A 
criatividade, por sua vez, se sentiria 
em casa com um velho Atari. A 
comparação pode ser esdrúxula, mas 
serve muito bem para explicar as 
últimas descobertas da neurociência 
sobre a criatividade. 

Rex J u n g é neurocientista 
na Universidade do Novo México, nos 
Estados Unidos. Ele estuda o que 
acontece no cérebro das pessoas 
durante atividades criativas. "Menos é 
mais quando se fala de criatividade", 
afirma Rex."Níveis baixos de certas 
substâncias, baixa espessura cortical 
em regiões do lóbulo frontal e baixa 
integridade em estruturas de massa 
branca estão relacionados com 
criatividade alta." Para a inteligência, 
a situação se inverte: "Mais é sempre 
melhor neste caso. Grandes 
espessuras corticais estão quase 
sempre associadas à inteligência". 

Rex é membro de uma 
nova escola da neurociência: a 
neofrenologia, que se distancia da 
ideia de que certas áreas do cérebro 
são responsáveis por tarefas 
específicas. Em vez disso, os 
neofrenologistas falam em redes, 
nódulos e integridade de conexões. 
Apesar disso, ainda acreditam que 
algumas áreas cerebrais são 
importantes para certos tipos de 
pensamento. "As redes dentro dos 

lóbulos frontais e as estruturas 
subcorticais parecem desempenhar 
um papel importante para a 
criatividade", explica o cientista. 

No entanto, a coisa não é 
tão simples assim, pois essas 
mesmas áreas também podem ser 
cruciais para várias outras funções. 
Por isso, uma teoria que tem muito 
crédito hoje é a de que o cérebro 
está em constante mudança, 
criando e quebrando conexões para 
definir novas configurações de rede. 
Cada estrutura física influencia os 
tipos de rede que serão reproduzidos 
com mais eficiência. Aparentemente, 
o pensamento criativo precisa de 
uma rede que administre situações 
inesperadas, um ambiente onde 
conexões inusitadas e conclusões 
ilógicas possam se desenvolver 
e virar uma grande ideia. Em outras 
palavras, a criatividade precisa 
de bagunça. 

Se você tiver uma cabeça 
megaorganizada, não se desespere. 
"Pedimos que um grupo de pessoas 
jogasse Tetris diariamente por três 
meses e verificamos que, ao final 
desse período, a estrutura de seus 
cérebros mudou", conta Rex. Sendo 
assim, levante-se, pegue seu 
sketchbook e comece a rabiscar. 
Afinal, a criatividade também é 
uma questão de treino. 
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