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Pesquisadores investigam a complexa relação entre esforço, motivação e cognição; 
aparentemente, nosso cérebro confunde facilidade em ler instruções sobre tarefas com a 
simplicidade de sua execução. 

 

 

 

O cartunista americano Rube Goldberg (1883-1970) ficou conhecido por ser o criador das 
“máquinas de Goldberg”. Cada uma de suas invenções cômicas mostrava um conjunto de 
instruções complexas para realizar o que deveria ser uma tarefa cotidiana simples. Seu 
“guardanapo automático”, por exemplo, apresentava 13 passos sequenciais, envolvendo um 
papagaio, um acendedor de charutos, um foguete e uma foice – junto com diversos elásticos, 
tiras e pêndulos. As charges se tornavam engraçadas porque, com bom humor, cutucavam 
uma ironia fundamental da psicologia humana: não raro, as pessoas tendem a tornar tarefas 
simples mais complicadas do que o necessário.  

Na realidade, o oposto, em geral, também é verdadeiro: as confusas regras de “como fazer” 
de Goldman podem nos fazer rir, mas também nos deixam exaustos. Se for necessário fazer 
tudo aquilo para usar um guardanapo, por que tentar? Alguns psicólogos estão muito 
interessados em descobrir mais sobre a complexa relação entre esforço, motivação e cognição 
– a facilidade com a qual pensamos sobre tarefas. É possível que a simplicidade (ou 
complexidade) com a qual uma atividade é descrita e processada, de fato, afete nossa atitude 
com relação a essa atividade e, por fim, nossa vontade de realizá-la.  

Dois psicólogos da Universidade de Michigan, em Ann Arbor, nos Estados Unidos, decidiram 
investigar essa ideia em laboratório. O desafio de Hyunjin Song e Norbert Schwarz era 
conseguir motivar um grupo de universitários de 20 anos a praticar atividade física 
regularmente. Eles deram instruções escritas aos voluntários para que estabelecessem uma 
rotina com exercícios regulares, mas utilizaram um método para tornar as orientações de 
“como fazer” cognitivamente agradáveis ou desafiadoras: alguns alunos receberam as 
instruções escritas com a fonte Arial, plana e desenvolvida para facilitar a leitura; outros 
receberam em fonte Brush, que, basicamente, parece letra manuscrita com um pincel japonês, 
o que dificulta a leitura.  

 



Depois que os alunos haviam lido as instruções, os pesquisadores perguntaram a eles, por 
exemplo, quanto tempo acreditavam que levaria a conclusão das atividades, se fluiria 
naturalmente ou pareceria não ter fim, se seria chata ou interessante. Eles também 
questionaram sobre a probabilidade de tornar os exercícios parte de sua rotina.  

As descobertas foram surpreendentes: os que haviam lido as instruções em uma fonte simples 
estavam mais dispostos a realizar a tarefa – acreditavam que duraria pouco tempo e que 
fluiria de maneira fácil. E mais importante, eles tinham mais vontade de tornar o exercício 
parte da rotina. Aparentemente, o cérebro dos estudantes confundiu a facilidade em ler sobre 
os exercícios com facilidade para realizar flexões e abdominais, e essa confusão motivou-os a 
pensar em uma mudança de vida. Os que brigaram com as pinceladas japonesas não tinham a 
menor intenção de ir à academia; a leitura, por si só, já os deixou cansados. Song e Schwarz 
decidiram verificar novamente esses resultados, com outra pesquisa, envolvendo outra 
atividade: a culinária.  

Novamente usaram uma fonte mais clara e outra rebuscada. Mas, nesse caso, as instruções 
ensinavam a fazer um rolinho de sushi. Depois que os voluntários leram a receita, deveriam 
estimar o tempo para execução do prato e se estavam ou não inclinados a fazê-lo. Os 
resultados foram basicamente os mesmos, conforme publicado no periódico Jornal de ciência 
psicológica: aqueles que leram as instruções com uma aparência mentalmente desafiadora 
acharam que a tarefa seria demorada e necessitaria de alto nível de habilidades culinárias; os 
participantes observaram a estranheza da escrita como sendo da própria tarefa e, como 
resultado, tentaram evitá-la. Já aqueles que receberam informações de forma mais direta 
ficaram bastante dispostos a ir para a cozinha. Conclusão: o cérebro emprega todos os tipos 
de truques e atalhos para que o indivíduo atravesse o dia com o mínimo de esforço físico e 
mental, mas é bom prestar atenção nesses julgamentos automáticos. Se não forem 
verificados, a tendência de confundir pensamentos e ações pode levar a opções duvidosas, que 
parecem ser mais fáceis e desejáveis do que de fato são, ou pode afastar de escolhas 
saudáveis e da exploração criativa. 
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