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l CONTEMPLE: Evite a
avaliação prematura de
ideias.Afirmarprontamen-
te que não vai funcionar é
tóxico para a criatividade.
Em vez disso, conteste e
peça provas.
l ISOLE-SE: Ideias criati-
vas frequentemente ocor-
rem em momentos de soli-
dão e contemplação. E é a
hora de você pôr em or-
dem os acontecimentos
do dia.
l OUÇA MÚSICA: Muitos
acham que o melhor gêne-
ro é a música instrumental
de piano ou violão. Evite
músicas que provoquem
emoções negativas ou as
cantadas, porque as letras
interferem nos pensamen-
tos inconscientes.
l ANOTE: Carregue um
bloco ou gravador com
você. Quando a inspira-
ção bate, ela pode se dis-
sipar muito rapidamen-
te. Esteja alerta.

na As dicas de
Shelley

OSPONTOS-CHAVES
Centro executivo
Planejamento,
raciocício, tomada
de decisões

Centros de
associação

Integração de
informações

sensoriais,
conexão de

significados com
palavras

Centro “eu”
Autoconsciência,

compreensão social,
memória

autobiográfica
Centro de julgamento
Julgamento do impacto
positivo ou negativo de
uma situação

Centro do medo
e centro da
recompensa
Na parte interna
do cérebro

Centros
de visão

l O GLOBO: No livro, a senhora
cita Thomas Edison, para quem
o trabalho é 99% transpiração e
1% imaginação; e também lem-
bra de Isaac Newton, que, num
momento de abstração, viu uma
maçã caindo de uma árvore e
descobriu a gravidade. Essas
pessoas e situações são confli-
tantes? Estamos fadados a ser
como só um deles?
SHELLEY CARSON: Cada um de
nós tem a habilidade para pen-
sar como Newton ou Edison. Edi-
son tendia a usar o método “ten-
tativa e erro” para chegar a solu-
ções criativas. Sua abordagem
era muito focada. Newton, pelo
contrário, enveredava por um
modo mais espontâneo. Nossa
pesquisa sugere que estes dois
processos empregam diferentes
atividades cerebrais. Todos te-
mos a habilidade para cultivar
ambas as formas. Podemos pre-
ferir uma delas, mas, por prática
ou treinamento, chegamos à cri-
atividade pelo outro também.

l E quando falamos de intuição?
Pessoas intuitivas são mais cria-
tivas? Elas levam um projeto
adiantecomamesmafacilidade
dos racionais?
SHELLEY: As pessoas que se
consideram intuitivas são mais
propensas a mudar seu estado
de ativação de cérebro. Elas es-
tão mais dispostas a “baixar o
volume” daquelas partes do cé-
rebro que nos ajudam a focar a
atenção.Umadas funçõesprinci-
pais do córtex pré-frontal é inibir
informações irrelevantes de en-
traremnossaconsciência.Estaé
a essência da concentração. No
entanto, esta habilidade para fo-
car também limita nosso acesso
à informação tangencial, que po-
de nos ajudar a resolver criativa-
mente os problemas. Ser capaz
de desfocar a atenção é útil para
a criatividade.

l A rotina é inimiga da criativi-
dade?
SHELLEY: Como regra geral,
pessoas altamente criativas pre-
ferem não ter rotina por ansia-
rem por novidade complexida-
de. Mas há quem seja mais criati-
vo seguindo a rotina. Muitos es-
critores sentam em frente a seus
computadores sempre no mes-
mo horário. Insights criativos po-
democorrerdurante tarefasroti-
neiras, como na hora de dirigir
ou de tomar banho.

l Para ter um “insight”, a se-
nhora recomenda, por exem-
plo, ouvir músicas inspirado-
ras, encontrar um lugar de be-
leza natural, ou fazer uma ca-
minhada. São coisas viáveis
em um ambiente de trabalho?
SHELLEY: Sim. Você pode levar

um iPod com músicas inspira-
doras e ouvi-las durante um in-
tervalo. Muitas empresas man-
têm áreas de lazer, para que os
funcionários possam arejar a
mente. Ou você pode criar um
ambiente de beleza natural em
sua estação de trabalho, pondo

ali uma planta ou luzes amare-
las, que pareçam com o sol, e
também fotografias ou a repro-
dução de alguma obra de arte
que lhe agrade. E é muito impor-
tante que você levante de sua
mesa e ande. Exercícios físicos
aumentam a habilidade do cére-

bro de pensar criativamente.

l A senhora considera que, de-
vido à grande disponibilidade
de informações de nosso sécu-
lo XXI, podemos viver a “Era
de Ouro” de uma só pessoa. O
que seria isso?

SHELLEY: Temos acesso a uma
quantidade tão grande de co-
nhecimento que podemos
aprender sobre campos muito
diferentes. Quanto maiores nos-
sos interesses, maior nossa ca-
pacidade de associar pedaços
de informações díspares de for-
ma inovadora e original, seja so-
bre poesia, composição musical
ou jardinagem. É muito excitan-
te ter tudo isso ao alcance.

l Mas o excesso de informa-
ções não nos faz entrar em
curto circuito?
SHELLEY: Esta é uma possibili-
dade real. E por isso recomendo
que, diariamente, passemos um
tempo longe da internet ou de
qualquer dispositivo eletrônico;
um tempo em paz. A criativida-
de precisa de tempo para soli-
dão e reflexão, para que possa-
mos digerir o que aprendemos e
permitir que tudo entre em um
repositório único de conheci-
mento e memória.

l Somos todos criativos. Se
coubesse à senhora, qual de-
veria ser o título dessa entre-
vista?
SHELLEY: Gostei dessa! Não im-
porta o que você pensa ou o que
te dizem, você é criativo. n

‘Não importa o que te dizem, você é criativo’

Há quem a veja como uma
qualidade exclusiva de
artistas. Ou, então, de pri-

vilegiados que não lidam com chefes, prazos e maze-
las do mundo corporativo. Mas a criatividade está lo-

go ali, na esquina de seu cérebro, segundo a psicóloga
Shelley Carson. Este é o mantra de “O cérebro criati-
vo”, livro que escreveu em 2009 e que, no mês passa-
do, chegou ao mercado brasileiro pela BestSeller.
Shelley comemora a disponibilidade de informações

inédita do século XXI — suficiente para provocar, em
nós, uma espécie de Renascimento cultural. E diz ao
GLOBO quem deve desenvolver quais funções para
surfar na onda de conhecimento, sem entrar em curto
circuito diante de tantas plataformas.

Psicóloga de Harvard ensina como evitar a falta de motivação e o excesso de informações na hora de inventar novos projetos

Renato Grandelle
renato.grandelle@oglobo.com.br

SHELLEY CARSON: pessoas intuitivas têm mais capacidade para desfocar sua atenção, um atributo essencial para desenvolver a criatividade
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CHOCOLATE: Nutricionista mostra como se

deliciar nesta Páscoa sem correr o risco de

desequlibrar a sua dieta

CRIATIVIDADE: Descubra quais são as suas

principais habilidades e que áreas você ainda

pode desenvolver

ÁLCOOL NA ADOLESCÊNCIA: Pais devem buscar

ajuda mas não podem desistir do diálogo, ensina

especialista

l No fim do último mês de mar-
ço, a divulgação de uma pes-
quisa realizada pela Universi-
dade da Califórnia, em San Die-
go, fez a alegria dos chocóla-
tras às vésperas da Páscoa: o
estudo mostrava que pessoas
que comem chocolate com fre-
quência costumam ser mais
magras. Por mais animadora
que seja a informação, que re-
força uma série de dados re-
centes sobre os benefícios do
doce para a saúde, é importan-
te ficar claro: não adianta de-
vorar todos os ovos, bombons
e barras que ganhar neste feri-
ado achando que não vai en-
gordar. Os especialistas avi-

sam que o tipo amargo é o que
mais reúne benefícios, se con-
sumido com moderação.

Para o chocolate ser consi-
derado amargo, tem que con-
ter 55% ou mais de cacau puro,
o ingrediente que reúne nutri-
entes capazes de ajudar a
equilibrar calorias, combater
o envelhecimento e melhorar
o humor, entre outras coisas.
No mercado, há versões com
até 70% de cacau. Depois do ti-
po amargo, o melhor é o meio-
amargo (50% de cacau). Na
lanterninha vem o chocolate
branco, rico em manteiga de
cacau, ingrediente com muita
gordura.

— Nossa descoberta parece
se somar a uma série de infor-
mações que sugerem que a

composição das calorias, e
não apenas o número delas, é
importante para determinar
seu impacto sobre o peso —
comentou a autora do estudo,
Beatrice Golomb, na época de
sua divulgação.

Os cientistas acreditam que
antioxidantes chamados de
catequinas podem melhorar a
massa muscular magra e redu-
zir o peso. Além disso, o con-
sumo de certos tipos de cho-
colate tem sido relacionado a
mudanças favoráveis na pres-
são sanguínea, na sensibilida-
de à insulina e nos níveis de
colesterol.

Para alcançar os benefícios
para a saúde, a nutricionista
Lila Valente lembra que a reco-
mendação é comer 20g — o

equivalente a dois quadradi-
nhos de uma barra — por dia,
de preferência do chocolate
amargo. Quanto mais doce a
iguaria for, mais leite e açúcar
ela contém.

— Os outros tipos também
garantem benefícios, mas eles
são proporcionais. O ingredi-
ente mais importante é o ca-
cau — diz Lila.

O chocolate diet, apesar de
ter menos açúcar, não é me-
nos calórico que os demais. O
valor energético é determina-
do pela quantidade de gordu-
ra, explica Lila:

— A opção dietética só é me-
lhor mesmo para os diabéti-
cos, que não podem consumir
açúcar. Para os demais, não
faz muita diferença. n

Doces benefícios do chocolate amargo
Promessa de melhorar humor, equilibrar calorias e atenuar envelhecimento

Juliana Câmara
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OVOS PARA todos os gostos: melhor optar pelos de chocolate amargo
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 8 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 40.




