
PRÊMIO PARA PESQUISAS BIZARRAS DESTACA OBRA QUE ENSINA A MELHORAR TEXTO ACADÊMICO

E ra para ser levado a sério. O pro-
fessor Daniel Oppenheimer, da
Universidade de Princeton, em

Nova Jersey (EUA), é um psicólogo incli-
nado a estudar as relações entre o raciocí-
nio e a pressa-na tomada de decisões. Por
isso, não surpreendeu que ano passado ele
tenha publicado na revista Applied
Cognitive Psychology um artigo sobre o
jogo discursivo dos acadêmicos.

O trabalho garante que há relação in-
versa entre a complexidade lingüística de
um texto e a inteligência que ele assina-
la. Em outras palavras, as pessoas não
confiam num autor quando ele carrega
um texto com palavras extravagantes.

- Qualquer coisa que torne um texto di-
fícil para ser lido e compreendido, como pa-
lavras desnecessariamente longas ou estru-
turas rebuscadas, abaixará a avaliação dos
leitores sobre o texto e seu autor - declarou o
psicólogo na divulgação de seu trabalho.

Ph.D. em Psicologia
Cognitiva há dois anos, pela
Universidade de Stanford,
Oppenheimer fez pós-gra-
duandos americanos passa-
rem por cinco experiências de
interpretação de ensaios de
Descartes, sumários de teses e
resenhas acadêmicas, para
concluir que se aumenta a
complexidade do vocabulário
de textos ensaísticos para dar
a impressão da inteligência.

Mas palavras longas e eruditas demais, cons-
tatou o psicólogo, fazem um autor parecer
estúpido. Escritores que usam desnecessaria-
mente palavras e estilos complicados são
vistos como menos inteligentes do que aque-
les que usam vocabulário básico num texto

' claro. Escrever de forma simples e clara,
conclui o pesquisador americarlB, faz com
que você seja visto como mais inteligente.

O estudo foi embalado pela devida serie-
dade compulsória dada às investigações cien-
tíficas. Até mostrarem que o rei estava nu.

O artigo do psicólogo Ph.D acaba de ser
laureado por um prêmio para o qual prova-
velmente gostaria de não ter sido lembrado.
Recebeu o IgNobel na categoria Literatura,
uma paródia do respeitado Nobel concedi-
do aos estudos que, segundo propagam os
organizadores do prêmio, "não deveriam ser
reproduzidos" nunca mais.

O IgNobel é dado há 16
anos pela revista científica
de humor Anais da Pes-
quisa Improvável (http:/
/www.improb.com/). Cria-
do pelo químico Marc
Abrahams, então estudan-
te de Harvard, o prêmio é
uma crítica à ciência "sé-
ria" (segundo Abrahams,
"séria demais para não rir-
mos dela"). A solenidade
deste ano ocorreu em 6 de

outubro no imponente Teatro Sanders da
.Universidade de Harvard, diante de 1.200
pessoas e com participação de vencedores
reais do Nobel, que entregaram os prêmios
ignóbeis a seus equivalentes bizarros. Ou
equivalentes do Doe (Christopher Lloyd),
personagem da trilogia de ficção científica
De Volta para o Futuro.

Oppenheimer foi um deles. Seu trabalho
lingüístico teve méritos suficientes para a con-
quista do prêmio. A começar pelo título:
Consequences oferudite vemacular utilized
irrespective ofnecessity:problems with using
long words needlessly (Conseqüências do
amplo uso da erudição vernacular: problemas
com o uso de longas palavras sem necessi-
dade). Como título, tem tudo o que
Oppenheimer condena no miolo do
artigo: é solene, esnobe e gran-
diloqüente, com palavras desne-
cessárias e longas.

O título não foi, no en-
tanto, o fator decisi-





vo para a premiação. O artigo, para a revis-
ta Anais da Pesquisa Improvável, estaria
cheio daquele jargão que torna uma análise
impenetrável mesmo quando não o é. E na
prática dá ares de constatação científica ao
que muitos considerariam a confirmação do
já sabido. Daí a razão para o IgNobel de Lite-
ratura ter parado nas mãos de Oppenheimer
por seu ensaio lingüístico: simbolicamente,
ele representa a expressão viva do prosaico im-
perativo "faça o que eu digo,
não o que faço".

Ao menos parece uma ra-
zão mais nobre que a que
motivou a indicação de ou-
tros colegas de infortúnio de
Oppenheimer, agraciados
com um IgNobel. O pesqui-
sador Francis M. Fesmire, da
Escola de Medicina da Uni-
versidade do Tennessee, foi
destaque na entregando prê-
mio de Medicina depois que
tratou soluços com massa-
gens com o dedo no reto.

Tão indispensável quanto foi o traba-
lho dos químicos espanhóis Antônio Mulet,
José Javier Benedito, José Bom e Carmem
Rosselló, que estudaram a velocidade ultra-
sônica em um queijo cheddar. Ivan R.
Schwab, dos EUA, levou o troféu em Orni-
tologia depois de explicar a razão pela qual
um pica-pau não sente dor de cabeça. Já o

IgNobel da Paz foi para Howard Stapleton,
do País de Gales, que inventou um disposi-
tivo sonoro que repele adolescentes, mas é
inaudível para adultos. O IgNobel de Mate-
mática foi para os australianos Nic Svenson
e Piers Barne, que calcularam quantas fo-
tos são necessárias para que ninguém num
grupo saia com os olhos fechados.

A fina-flor do bom gosto foi para os nu-
tricionistas kuwaitianos Wasmia Al-Houty e

Faten Al-Mussalam, que com-
provaram o gosto refinado de
besouros "rola-bosta", que se-
lecionam criteriosamente as
fezes que ingerem. E para os
biólogos holandeses Bart
Knols e Ruurd de Jong. Mos-
traram que a fêmea do mos-
quito damaláriaé igualmen-
te atraída por cheiro de queijo
limburgereporchulé.

O IgNobel já virou prê-
mio cultuado no mundo
científico e muitos agracia-

dos curtem recebê-lo. Alguns até incluem o
Nobel da ciência inútil no currículo, como
Michael Berry, da Universidade de Bristol,
Reino Unido, ganhador do IgNobel de Físi-
ca em 2000 por usar ímãs para levitar um
sapo e um lutador de sumo.

Cada ganhador é uma evidência de que
nem todo pequeno passo de um homem é
um grande passo para a humanidade.



Text Box
Fonte: Língua Portuguesa, ano 2, n. 13, p. 20-23, nov. 2006.




