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engenheiro de computação Jeff 
Bezos criou as bases para uma 
revolução no varejo mundial en
quanto sua mulher, Mackenzie, 
dirigia uma Chevrolet Blazer 1988 

no fim de semana de 4 de julho de 1994. Naquela 
época, a internet já era uma ferramenta privile
giada, com muitas possibilidades, mas seu uso 
ainda era bastante restrito, em geral limitado ao 
governo e ao mundo acadêmico. Após meses de 
cuidadosa observação do uso da rede, Bezos pre
viu tanto sua expansão drástica e inevitável quanto 
sua introdução no cotidiano das pessoas comuns. 
Ali, no carro, ele se deu conta - com mais clareza 
do que jamais tivera até então - de que a internet 
poderia aumentar a eficiência das empresas que 
enviavam produtos aos clientes pelo correio, a 
começar pelos livros. Foi naquele momento que 
ele esboçou um plano de negócios para um projeto 
que transformaria seu sonho em sucesso. 

Em uma jogada arriscada, os dois deixaram 
o emprego bem remunerado no setor financeiro 
de Nova York para construir uma livraria virtual 
sediada em Seattle. Eles a chamaram de Amazon, 
numa referência ao imenso rio com seus inúme
ros afluentes. Depois de alguns meses detestes 
e sem nenhuma publicidade, a empresa iniciou 
arrecadando até US$ 20 mil semanais com as 
vendas. Em poucos anos, a Amazon passou a 
valer bilhões de dólares. E, com sua ideia, Bezos 
mudou para sempre o modo de as pessoas com
prarem bens, deflagrando um impacto duradouro 
no mundo dos negócios. 

De fato, a inovação é relevante para as mais 
variadas áreas: valoriza não só as carreiras obvia
mente associadas à necessidade quase cotidiana 
de ter boas ideias, como também a de artistas, 

chefs de cozinha e profissionais de marketing 
e publicidade, além de operários, reitores de 
universidade, professores, fonoaudiólogos, ven
dedores, investigadores de polícia, jornalistas, 
engenheiros, arquitetos, advogados, cirurgiões, 
psicoterapeutas etc. Na verdade, não importa 
muito o campo de atuação: em qualquer um 
deles as contribuições do pensamento criativo 
podem se traduzir diretamente em sucesso na 
carreira e recompensas financeiras. Em fases 
de clima econômico desfavorável, investir nessa 
capacidade pode até mesmo marcar a diferença 
entre a sobrevivência e o fracasso de um projeto. 

SIM, É POSSÍVEL! 
Podemos definir criatividade como o processo 
psíquico por meio do qual primeiro nos torna
mos sensíveis a determinado problema; uma vez 
identificada a dificuldade, testamos (ainda que 
mentalmente) hipóteses a respeito da questão e, 
finalmente, obtemos a solução. Essa "resposta" é 
considerada criativa quando, além de inédita, é de 
fato útil e adequada à situação. Em linhas gerais, 
podemos falar em "geração e implementação pro
posital" de uma ideia nova. No local de trabalho, 
esse movimento pode ser mais apropriadamente 
caracterizado pela procura e aplicação de novida
des que resultem em efeitos úteis mensuráveis. 

Em numerosos estudos nas últimas décadas, 
psicólogos tentaram desvendar os mistérios da 
criatividade excepcional nas artes e nas ciências, 
considerando as semelhanças entre Pablo Picas
so, Amadeus Mozart, Virginia Woolf, os irmãos 
Wright e Albert Einstein. Essas investigações, jun
to com outras que procuram desvendar aspectos 
que estão nas origens da solução de problemas 
do cotidiano, revelaram fatores genéticos, sociais 
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e econômicos (bem como as circunstâncias 
atribuídas ao acaso) que contribuem para o pen
samento criativo. 

Embora por muito tempo a criatividade tenha 
sido considerada uma espécie de dom de uma 
seleta minoria, psicólogos agora revelam que é 
possível cultivar processos mentais - como capa
cidade de tomada de decisão, desenvolvimento da 
linguagem e da memória-que todos possuímos 
e que ajudam a exercitar e expandir a criatividade. 
Em outras palavras, do ponto de vista científico é 
possível aumentar o potencial nessa área. Estudos 
recentes mostram que técnicas capazes de sub
vertera maneira como as pessoas veem o mundo, 
bem como estratégias que incentivem processos 
de pensamento inconscientes, são fundamentais 
para fazer brotar boas ideias. 

Indivíduos emblemáticos como Bezos e Ste-
ve jobs, por exemplo, têm inspirado profissio
nais a aprimorar suas habilidades de encontrar 
respostas inteligentes e fora do convencional 
para conflitos, impasses e desafios. Pessoas 
e empresas costumam recorrer a oficinas de 
criatividade, sessões de brainstorming, vídeos 
de treinamento e até livros de autoajuda para 
atingir esse objetivo. Não se sabe ao certo 
se essas práticas realmente influenciam a 
probabilidade de saltos criativos. Mas o que 
temos de concreto é promissor. Psicólogos e 
neurocientistas fizeram algumas descobertas 
importantes que podem ajudar a entender os 
estados mentais capazes de favorecer o pen
samento criativo. 

Considerando que a criatividade costuma ser 
associada diretamente a novas ideias, a predis
posição para desenvolvê-las é a primeira etapa 
importante do processo. Em geral, para chegar a 
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ondas alfa no córtex pré-frontal. Com intensidade 
de 8 a 12 hertz, elas são típicas de vigília relaxada 
e atenção difusa. Sua presença levou à hipótese 
de que a criatividade está associada a um estado 
de menor controle cognitivo. 

O comportamento de pacientes cujo lobo 
frontal sofreu degeneração parcial devido a de
mência frontotemporal ou a problemas similares 
é consistente com essa hipótese. Esses pacientes 
apresentam deficiências graves para controlar 
seus pensamentos e ações, mas podem experi
mentar criatividade musical ou artística espontâ
nea que não tinham antes de adoecer. 

Dados mais recentes reforçam a impor
tância da hipofrontalidade na criatividade coti
diana. Em estudo publicado em 2011, Sharon 
Thompson-Schill e eu mostramos a participan
tes figuras de alguns objetos comuns (lenços, 
por exemplo) e pedimos que nos falassem 
sobre sua utilização no cotidiano (limpar o nariz 
ou os olhos) ou seu emprego em algo menos 
óbvio, como embalar objetos. Participantes 
que apresentaram usos incomuns para os itens 
demonstraram atividade mínima nas regiões 
pré-frontais do cérebro e atividade aumentada 

nas regiões posteriores, que geralmente res
pondem por habilidades visuais e espaciais. Por 
outro lado, os que pensaram em usos típicos 
demonstraram padrão reverso. Portanto, a 
descoberta de aplicações inéditas para objetos 
também parece ser favorecida pela menor filtra
gem de conhecimentos e experiências - o que 
possibilita que as pessoas considerem maior 
variedade de possíveis respostas, como se não 
estivessem "contaminadas" pelo que já sabem. 

Além disso, pensamentos inovadores po
dem surgir ao prestarmos atenção às proprie
dades visuais daquilo que observamos - como 
forma, tamanho e material de composição. Nes
ses casos, o desafio é não nos atermos ao co
nhecimento acumulado, para que a mente entre 
em um estado capaz de enfatizar elementos 
perceptivos frequentemente negligenciados. 

Cientistas conseguiram imitar esse estado 
mental aplicando estímulos elétricos ao cou
ro cabeludo. Assim, foi possível aprimorar a 
capacidade de resolução de problemas. Esses 
dados dão crédito considerável à possibilidade 
de que a atividade diminuída no córtex pré-
-frontal, especialmente do lado esquerdo do 
cérebro, seja associada a uma parte importante 
do processo criativo. 

PENSAMENTOS SOB CONTROLE 
Além da geração de ideias, a verdadeira cria
tividade envolve avaliar opções, escolher a 
melhor e desenvolver um plano para colocar a 
proposta em prática. O processo de avaliação 
(segunda etapa crítica do pensamento criati
vo) implica um estado mental em que o filtro 
cognitivo no córtex pré-frontal esteja ativado 
- e não desligado como na fase anterior. Em 
um estudo publicado em 2011, a psicóloga 
Kalina Christoff, da Universidade da Colúmbia 
Britânica, e seus colegas pediram que alunos 
da Universidade de Artes e Design Emily Carr, 
em Vancouver, fizessem ilustrações para capas 
de livro em um tablet próprio para desenho 
enquanto estavam conectados a um escâner 
cerebral. Os estudantes deveriam se dedicar 
à criação de esboços por 30 segundos e pas
sar os 20 segundos seguintes avaliando suas 
criações. Os pesquisadores descobriram que 
o córtex pré-frontal ficou mais ativo durante a 
fase de avaliação, sugerindo que a rede execu
tiva de controle, que filtra os dados e freia o 
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comportamento, trabalha mais intensamente 
nessa fase que no processo de criação. 

Assim, pessoas criativas podem ser as mais 
capazes de regular seu sistema de controle cogni
tivo, dependendo das exigências de cada situação 
- uma habilidade conhecida como flexibilidade 
cognitiva. Em um estudo de 2010, Darya Zabelina e 
Michael Robinson, pesquisadores da Universidade 
Estadual de Dakota do Norte, avaliaram a criati
vidade de 50 alunos de graduação usando testes-
-padrão com papel e lápis. Em seguida, mediram 
a capacidade de controle cognitivo com a tarefa 
de Stroop, na qual as pessoas recebem uma lista 
de cores digitadas em um tom que muitas vezes 
não coincide com a palavra. O objetivo é indicar 
a cor, independentemente do que diz o vocábulo. 
Essa tarefa mede quanto a pessoa consegue filtrar 
informações irrelevantes e se concentrar no que 
é importante, uma característica fundamental do 
controle cognitivo. 

"FORA DA CAIXA" 
Embora voluntários com variados graus de cria
tividade tenham realizado a tarefa igualmente 
bem, os mais criativos se saíram melhor a cada 
vez que mudaram de uma combinação corres
pondente (por exemplo, a palavra "vermelho" 
digitada na cor vermelha) para uma de contraste 
("vermelho" escrito em letras verdes). 

Esses resultados indicam que pessoas cria
tivas mostram maior flexibilidade cognitiva, o 
que favorece tanto a capacidade de gerar novas 
ideias quanto a de colocá-las em prática. 
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Exercícios que abalam as maneiras típicas de 
pensar podem favorecer um estado mental cria
tivo. Um deles, por exemplo, consiste em mudar 
as formas de vere utilizar objetos. Em um estudo 
publicado em 2006, meus colegas e eu pedimos 
que universitários criassem, em 15 minutos, até 
seis usos alternativos para 12 objetos comuns. 
Solicitamos em seguida que resolvessem proble
mas práticos, como fixar uma vela em pé numa 
parede usando uma caixa de fósforos e uma de 
tachinhas. (Dica: imagine a caixa como uma 
plataforma.) Só para metade dos alunos foi dito 
que os objetos da primeira tarefa estavam relacio
nados aos problemas práticos. Integrantes dos 
dois grupos tiveram desempenhos igualmente 
bons nos problemas práticos e resolveram um 
número significativamente maior de questões 
que os jovens que não completaram a tarefa de 
usos alternativos. Percebemos, com isso, que o 
treinamento pareceu beneficiar os estudantes, 
despertando neles a predisposição para uma 
resolução de problemas criativa. 

Outro método para desenvolver a criativida
de é descrever objetos de forma incomum - em 
termos de características e não de função, por 
exemplo. Em um estudo realizado este ano, o 
psicólogo Tony McCaffrey, da Universidade de 
Massachusetts, preparou estudantes para definir 
objetos genericamente por tamanho, forma e 
material. Segundo a orientação do pesquisador, 
uma vela poderia ser descrita como "cera e 
pavio", ou ainda, de forma mais obscura, como 
"cordão e lipídios de forma cilíndrica". McCaffrey 
incentivou os alunos a se perguntar: "Será que 
consigo desmembrar mais ainda a descrição?" e 
"Será que minha descrição subentende um uso 

particular?". O desempenho dos participantes que 
passaram poresse treinamento foi 67% melhor na 
resolução de problemas em comparação aos que 
não tiveram essa oportunidade. Uma das razões 
para a vantagem foi a maior propensão para notar 
características pouco claras dos problemas, mas 
necessárias para a solução. 

Executar tarefas comuns em ordem não con
vencional também pode perturbar o processo 
habitual de pensamento, aumentando assim suas 
perspectivas criativas. Em um estudo realizado há 
poucos meses, a psicóloga Simone Ritter e seus 
colegas da Universidade Radboud, em Nijmegen, 
na Holanda, pediram que um grupo de estudantes 
preparasse um sanduíche matinal com manteiga 
e chocolate (combinação bastante usada no país). 
Metade deles fez o lanche da maneira habitual; aos 
demais foi solicitado que o preparo seguisse uma 
sequência de passos incomum. Depois, todos 
tiveram dois minutos para imaginar usos para um 
tijolo e mais dois minutos para pensar no maior 
número possível de respostas para a pergunta 
"O que produz som?". Os que prepararam o san
duíche de forma não convencional apresentaram 
mais tipos diferentes de respostas - e obtiveram 
mais pontos em flexibilidade cognitiva. 

Se os exercícios mentais não suscitam quanti
dade suficiente de boas ideias, podemos recorrer 
a aspectos inconscientes. Um "truque" para 
alcançar essa mudança mental é se desligar um 
pouco do problema. O estágio do sono conhecido 
como REM (movimento rápido dos olhos), ou fase 
de sonhos, favorece as associações entre ideias 
remotas. Essas conexões podem nos auxiliar a 
solucionar enigmas que nos perturbam antes de 
adormecermos (veja quadro na pág. 35). 
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Benefícios semelhantes podem surgir ao 
deixarmos a mente vagar ou nos distrairmos deli
beradamente. Em um experimento de 2006, o 
psicólogo holandês Ap Dijksterhuis, também da 
Universidade Radboud, e seus colegas propuse
ram a um grupo que inventasse novos nomes 
para produtos. Os voluntários que tiveram a 
tarefa dividida em duas etapas e intercalada com 
outra diferente criaram nomes mais originais que 
os que trabalharam com o problema de forma 
contínua. Em estudos posteriores, a equipe de 
Dijksterhuis demonstrou que o processamento 

inconsciente poderia produzir respostas para 
problemas complexos, que exigem acesso ao 
conhecimento armazenado. Esses resultados 
sugerem que, se você estiver se debatendo com 
um problema difícil, vale a pena fazer uma pausa 
e se ocupar com outra coisa. 

O que fazemos durante o intervalo também é 
importante. Em um estudo de 2009, a psicóloga 
australiana Sophie Ellwood e seus colegas do 
Centro para a Mente, em Sydney, perguntaram 
a participantes de um estudo quantos usos 
poderiam dar para um pedaço de papel. Alguns 
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executaram a tarefa de forma contínua por quatro 
minutos; outros fizeram uma pausa após dois 
minutos e resolveram um exercício semelhante 
(dar sinônimos de palavras) por cinco minutos 
antes de voltar à atividade do papel. Um terceiro 
grupo respondeu a um questionário sobre per
sonalidade durante o intervalo. As pessoas que 
fizeram uma pausa encontraram mais usos para 
o papel em comparação às que não pararam. 
Mas o melhor desempenho na tarefa criativa 
foi dos que se ocuparam com a atividade não 
relacionada ao que estavam fazendo - no caso, os 
que se dedicaram a responder a perguntas sobre 
características pessoais. 

Muitos fatores sociais e emocionais podem 
estimular o pensamento criativo. Um deles é pen
sar no problema como algo fisicamente distante. O 
psicólogo Lile Jia e seus colegas da Universidade 
de Indiana, em Bloomington, propuseram a alu
nos problemas práticos semelhantes ao da vela. 
Mas antes afirmaram a alguns deles que suas 
respostas seriam encaminhadas para cientistas 
de uma universidade a milhares quilômetros; a 
outros, disseram que uma equipe de pesquisa de 
sua própria universidade obteria os resultados. 
Um terceiro grupo não recebeu nenhuma infor
mação sobre o destino do estudo. É notável que 
os voluntários que acreditavam resolver proble
mas para uma investigação distante solucionaram 
o dobro de casos que os demais. Os cientistas 
julgaram que a distância psicológica os levou a 
abordar os problemas em termos mais abstratos, 
o que facilitou a solução. 

Distanciar-se no tempo também pode pro
mover inovação. A psicóloga Nira Liberman, da 
Universidade deTel Aviv, sugeriu que participan
tes de um experimento se imaginassem no dia 
seguinte ou depois de um ano. Em seguida, so
licitou que resolvessem uma série de problemas 
e pediu que pensassem que os solucionavam 
naquele dia do futuro. Aqueles que se projetaram 
em um tempo distante tiveram desempenho 
muito melhor que os que se viram simplesmente 
no dia seguinte. 

Além da distância psicológica, a distância físi
ca de outras pessoas pode aumentar a produção 
criativa. Segundo pesquisa recente, apesar dos 
supostos benefícios, o brainstormingem grupo é 
positivo somente depois de termos chegado sozinhos 
a algumas soluções para um problema complexo. 
Além disso, ele funciona melhor no contexto 

de interações sociais semiestruturadas breves e 
casuais, como almoço ou encontro social, que 
em reuniões longas e organizadas. Interações 
entre pessoas de diferentes origens, como as que 
trabalham em áreas variadas mas relacionadas, 
ou as que trabalham em outros lugares, podem 
ser muito benéficas para promover a síntese e o 
desenvolvimento de novas ideias. 

Porém, mesmo com pensamentos criativos, 
ainda há um grande obstáculo a ultrapassar: nosso 
medo de correr riscos. As pessoas em geral prefe
rem rotas seguras, mas a segurança não propicia 
novas soluções radicais. Afinal, ter ideias boas é 
fundamental, mas na maioria das vezes não bas
ta. Além de projetarem a Amazon, Bezos e Ma-
ckenzie precisaram se dispor a largar a carreira e 
a buscar um futuro incerto. Em meio a restrições 
financeiras, práticas e profissionais da maioria 
dos locais de trabalho, não se esquecendo de 
outras preocupações da vida, abandonar uma 
solução satisfatória, mas segura, para buscar 
um novo conceito pode ser o maior desafio para 
tirar proveito do potencial criativo. Como Bezos 
mesmo já disse, "inovação é interrupção" para 
saltar em direção ao novo. 
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mcleide
Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 19, n. 235, p. 30-39, ago. 2012.




