
busca por fontes de inspiração já levou 
um sem-número de profissionais da escrita 
à loucura ante uma folha de papel ou tela 

em branco, à espera de um estopim criativo que 
desse início a um texto sagaz e estimulante. A res
posta para a origem de boas ideias, no entanto, 
pode estar mais próxima de nós do que imagina
mos: no cotidiano. 

Segundo a psicóloga Denise Bragotto, pesquisa
dora em criatividade e escrita criativa, a explicação 
é até simples. A inspiração não é necessariamente 
um insight, uma revelação que surge a partir do na
da. É um exercício de observação meticulosa e cri
teriosa do mundo a nossa volta e, enfim, a tradução 
dos fatos do dia a dia em um bom texto. 

- Podemos beber das mais variadas fontes para 
encontrar ideias, porém é preciso ser um observa
dor atento do mundo, saber acolher as ideias, mes
mo que pareçam absurdas ou ridículas, e ter ampla 
bagagem de conhecimento sobre assuntos varia
dos - afirma Denise. 

Porque é preciso transpirar para se inspirar, a arte 
da "centelha de gênio" não é um dom, mas algo que 
podemos treinar. Segundo o publicitário Edson Mar-
zo, redator na agência Estação Primeira e professor da 
disciplina criação/redação publicitária no curso de pu
blicidade e propaganda da F A A P , é preciso estar alerta 
e sempre prestar atenção na matéria-prima que o coti
diano oferece. 

De acordo com Marzo, existe sempre uma forma de 
surpreender e seduzir, de uma maneira inusitada, ao 
contar uma história que todos já conhecem. 

- N inguém reinventa a roda - diz. 
Por isso, ele anda pelas ruas de ouvidos e olhos 

bem abertos, e lê até bula de remédio. 
- Precisamos estar preparados para receber todas 

as informações, atentos e registrando tudo. N ã o po
demos ter preconceito, porque a gente nunca sabe de 
onde pode vir a próxima ideia. Na publicidade, por 
exemplo. Se eu for chamado amanhã para fazer uma 
propaganda sobre sabão em pó, preciso ter uma baga
gem para saber quem é o consumidor que compra es
se produto, do que conversa, qual é o seu vocabulário, 
como se veste, como recomendaria o sabão para uma 
amiga etc. - observa. 

Centelha 
A dica, no entanto, não funciona só no ramo da pu

blicidade. O escritor e cronista Luis Fernando Verissimo 
afirma que a inspiração está por toda parte. 

- Às vezes uma frase ouvida na rua pode detonar um 
processo de criação que vai acabar numa crônica. Às 
vezes é um assunto que está no ar e você quase que se 
obriga a comentar. Ás vezes é pura invenção. N ã o há 
lugares ou situações que inspirem mais do que outros -
aponta o escritor. 

U m a das fontes de ideias para o romancista Moacyr 
Scliar é sua outra profissão, a de médico. 
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- A vivência da medicina me 
proporciona abundante inspira
ção , porque sua prát ica significa 
mergulhar na condição humana de 
uma forma até certo ponto privile
giada, já que, quando uma pessoa 
está muito doente, todas aquelas 
máscaras que costumamos usar no 
cotidiano caem e a pessoa se reve
la tal como é. Para um escritor, es
sa é uma oportunidade verdadei
ramente única - explica. 

Vivência 
Para escrever um r o m a n c e , 

Scliar afirma que suas fontes são 
mais amplas, por exemplo, um epi
sódio da História , um personagem 
marcante, uma passagem da Bíblia 
- que consulta não com fins rel i
giosos, mas de estudo. Quando o 
texto não é ficcional, sua matéria-
prima criativa é o jornal . 

- Busco s i tuações inusitadas, 
curiosas, emocionantes que possam 
gerar uma história - conta. 

Segundo Luis Fernando Veris
simo, é fato que o cotidiano é uma 
fonte rica de inspiração, mas não 
existe receita para traduzir uma 
boa ideia em um texto criat ivo. 

- O evento ou a ideia serve co
mo germe da crônica, mas como o 
texto vai se desenvolver depende 
da disposição do autor no momen
to, do seu tempo ou falta de tempo 
etc. Como acontece com qualquer 
tipo de semente, você só vai saber o 
que era quando a planta crescer. No 
caso, quando a crônica ficar pron
ta - afirma. 

Apesar dos fatores menciona
dos pelo cronista, alguns especia
listas e profissionais que trabalham 
com a escrita em seu dia a dia reu
niram, nas próximas páginas, algu
mas dicas de como aproveitar fa
tos da nossa rotina para escrever 
um texto instigante. 
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Text Box
Fonte: Língua Portuguesa, São Paulo, ano 5, n. 61, p. 38-43, nov. 2010. 




