Por Que Você
Não me Entende?
Observando a Comunicação Entre os Sexos
Sylvia B. Rasi
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e na No. 1: Belle é pass..1 gcira
em um carro d irigido por seu
amigo, Adrian. Está escuro lá fom
e a sina li zação dil estrada é precária. Por meia hora e les têm lent ado
localizar um endereço desconhecido. Enquanto e les passam pelo
mesmo posto de gasolina pela ter-

ce ira vez, Bcne sugere que ele pare
para tomar infonnaçõcs. Ad ria n
insiste que o lugar "esta ali. bem
pcninho. ,. Eles rodam po r mai s
quinze minu tos e a tensão aumenta.
Ou tra vez Belte sugere que seria
lôgico parar e pergun tar a alguém
que con heça o local, mas ela é ig-

norada. Bcue. " fu megando" silcnciosameme, conclu i que Adrian

é irracional e um teimoso irrecuperável. Ela se pergunta como eles
se tornaram am igos e e la jamais
notou isto.

Ce na No. 2: Casados de no vo,
Ju lie e Mário estão na festa de um
am igo. Julie, usando o seu favori to
vestido de seda, está linda, e Mário
d i z~ l he isto. Alguns min utos depo is, a tmgédia acontece. Outro
convidado, ac identalmente derrama
suco no vestido de Julie.
Ela procura Mário no outro lado
da sa la e desabafa: " Nunca vou
conseguir tirar esta mancha enorme. E este é o meu vestido favorito !
Ele está arru inado:'
Observando a manc ha, a qua l
parece horrível, Mário responde:
"Não se preocupe, querid:'L Ela n;IO
é tão grande. Prova ve lme nte sairá
com um pouco de bicarbonato ou
qualque r outra coisa ." Ju lie lançalhe um olhar de incredul idade. Seus
olhos se enc he m de lágrimas e e la
corre para fora da sa la.
"O que eu disse de errado'!" per-
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las como ta l. freqüentemente concluímos q ue a o utra pessoa é estranha, ilógica, ma luca, ou simplesmellle te m algo de errado, porqu e
ele OH ela sente, pensa, age ou fala
"dessa forma." Em vez de sumari amente declara r que a pessoa do outro sexo seja culpada , deve mos ver
a co munic,lção entre os sex os culturalmente. Em ccrta mcdida homens e mulheres pcllence m a difere ntes subculturas. No processo
de toma r-nos adultos, aprendemos
a comun icar-nos de mane ira d iferente. Por Ci.lusa disto, quando ho1llt: II S c mulheres conversam 11111
com o outro, má comunicação cultural a lgumas vezes ocorre. mesmo q uando ambos os lados lentam
ser ho nestos e trat ar um ao outro
como igua is.
Soc io lingüistas analisam COIllO
variáve is sociais (tal como idade.
pos ição soc iocconômica e sexo).
inte ragem no uso da linguagem. A
aná li se de d iscurso e cOll versação.
roca liza na inreração lingliíslica. a
forma como as relações humanas
são estabe lec ida s, negoc iada s e
mantidas.
O Imba lho pionei ro de Robin
L.'l.korr em linguagem e gênero. reve lou cen os aspectos li ngü íst icos
do ing lês n0l1c-amcricano que parec ia m d isting uir a conversa da
mulher da do homem! Tais a spec ~
tos incluía m a entonação. quando
uma a fi rmação rosse esperad a. por
exemplo, pergu ntas como: "Está
q ue nte hoje, não es tá?"; Sll percorreção g mm;lI ical e conve rsação
muito polida. Ellquanto algumas
de suas conclu sões sej am debati das, o est udo de Lakoff conduziu a
va li osas informações soc io li ngiiís-
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gunta-se Mário. " Eu não sabia que
e la era tão sensível."
...

...

...

...

...

Não é nccesslírio ITI ui la ex periência para nota r que os homens
e mu lheres freqUentemente, agem,
pensa m e ralam de ro ml .. d ifereme
daqui lo que o sexo OpOSIO espera.
Embora usualmente pareça mos entender um ao outro. algumas vczes
a pessoa do sexo oposto parece ter
caído na terra. vindo de llln Oulro
planeta. ! Algumas vezes, eles rea ~
gelll de fo rma Ião estranha qu e
apela mos para estereótipos sil11 plíst icos e destn uivos, ou resignadamente dizemos: "e les são deste
je ito:'
Infe lizmenle. quando nós experi mentamos séria má comun icação
entre pessoas do sexo masc ulino e
remin ino, em lugar de reconhccê-

lIuslraçlio:
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ticas. Embora minimizan"do o papel
do poder como enfatizado por Lakofr, a in vestigação- de Dcborah
Tannen na questão da comunicação
entre sexos, na qual muito do mate ria l desta seção está baseado. representa LI cont inuidade dessa pes.
qU isa.

,

A Conversa de Meninos
e Meninas
S ituaçõcsde interaçâoentre pessoas do sexo oposto, desde o nasc imento à fase adulta tê m sido cuidadosamente estudadas pela pesqu isa
socioli ngü ística e anál ise de conversação e di scurso. Dadas as diferenças entre os sexos que ex iste m
nos adultos, não é de surpreender
que muitos estudos têm descoberto
significativas diferenças e m est il o
interati vo em idades bem tenras.
Devido ii limitação de espaço, iremos nos concentrar nas di fe re nças
de interação entre crianças do mesmo sexo.
Pcsqu isas confi nnam a observiIção de leigos que meninos tendem
brincar ao ar livre em grandes grupos tendo um líder e uma ordem
hi ercírquica claramente demarcada.
Os meninos gostam de jogos com
regras deta lhadas, vencedo res e
perdedores de finidos. Rotineiramcnte eles se vangloriam de habilidades individuais ("Eu posso pular
cem vezes mai s alto q uc' você !").
Os mcninos tê m consciência da auto ridade e de maneira típica e les
gostam de desafiá-Ia. Freqiientemente eles fala m para impressionar seus pares ou para se defe nderem quando sua pos i ç~o é questionada .
As meninas gostam de brincar
em grupos pequenos e pri vados,
freqüc ntemente preferindo j ogos
dentro de casa nos quai s não ex istem claros vencedores ou perdedores (cx. " brincar de casinha·'). Os
líderes do g m po tende m ex pressar
StltlS ordens indiretame nte como
pedidos ou suges lões ("você quer
ser a innã mai s velha?"). As me ni nas raramente usam a fo rça para
Impor sua vontade, porque para
6

e las ser apreciada é ma is importante do que ser obedecida. As meni nas nomlulmenteobedecem aos pedidos das fi guras de autoridade,
tomando-se f reqiientemente especiai s para a professora. Para as meninas, fa lar ftln ciana como "a cola
que mantém unidos os relacionamentos."J De fato as meninas, freqlientemente, estabelecem am iza des partilhando segredos.

Independência versus
Intimidade
Não é de surpreender que nmitos
aspectos dos esti los comun icat ivos
aprendidos pe las crianças as acompanham na fase ndulta. Enquanto
nem todas as generalizações neste
;u1i go sejam verdade para Iodas as
mulheres ou fodos os homens em
cada situaçfio, elas, conLUdo, descrevem lendências e características
q ue pod em ser úte is pam se estabelecer compreensão.
Como adultos, os homens te ndem perceber o mundo hierarquicamente. Em funçãodislo,emconversaçõcs um homen freqüen temente
tende focalizar sua posiçfio em·rel:lção aos demais: e le está em posição superior ou inferior. Os hOlllens
continuamente tentam estabelecer e
manter independência.
Mesmo na vida adul ta, as mulheres cont inuam a ver mundo como
um lugar onde relacionamento intcrpessoal é o que realmente conta.
Conversações 5.10 freqüenlemente
usadas para negociar envo lvimento
e apoio. Em conversações. as mulheres tendem medir a distânc ia
emocional do seu parceiro: está esta
pessoa tentando tomar-se mai s e nvolvida ou está ela arastando-se? A
hi erarquia entre as mulheres re laciona-se mais com in ti midade do
que com poder.

°
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Como Tannen observa, as diferenças de gêne ros, freqü entemente
5.10 simplesmente diferença de foc o
e grau . Isto pode ser ilustrado pelo
fenô meno conhecido como " insistência." Quando são solicidadas a
fa zerem qualquer coisa por seus
parceiros, as mulheres nommlrnen te consentem, enquanto os ho mens
tende m a resistir levemente . Quando não há lima resposta visíve l
após a cSl>osa pedir a seu esposo
que leve o li xo para fora , e la pode
presumir que ele não entendeu que
ela rea lmente desej a que ele o faça
logo, armzonndo que na mesma si·
tuação e la natumlmente nquiesceria. O homem, contudo, talvez deseje evitar a aparência de que ele
está rcccdendo ordens, assim ele
espera para levar o li xo quando lhe
parece r oportuno. Quanto mais a
esposa insiste. mais e le espera para
agir. O resuldo deste confli to entre
os est ilos de comunicação entre
hOllle lll e Illulhe r é o círculo vicioso conhec ido como " insistência."
Necess idades de independência
e inti midade aparecem em connito
na Ce na No. 3: Lee e Jeanette são
casados. André, um antigo amigo
de escola de Lee, te lefona e d iz- lhe
que estará na cidade durante o fi m
de semana. Lee convida-o para fi ca r
com e les . Durante o jantar da quinta-feira, Lee fal a à sua esposa sobre
a visita de André, e Jeanelte tomase claramente irritada .
"Como você poderia convidá-lo
para passar o fim de semana já tão
e m c imi.l, se m pelo menos consu IIarme antes?" e la quest iona.
" Por que eu te nho que dizer-lhe
cada coisa que dec ido fazer?" Lee
responde.
Esta breve cena ilustra um conflito entre a diferença de necessidades de independência e intimidade
na vida de um casal. Para Jeanette,
a intimidade do seu relacionamento
com Lee impõe e nvolvimento cm
sua vida e e le na de la; ela assume
que os cônjuges part ilhem seus planos e tome m dec isões por consenso. Alé m disto. ter um h6spede
incsperndo freqüentemente requer
tra ba lho ex tra de limpeza e cozi-

nha . Lee sente que consultar sua
esposa antes de lo marqualquerdecisão interfere na sua independência; se e la rea lme nte o entende. e le
pe nsa, não faria O jogo de tentar
controlá-lo.
Na interação e ntre o s sexos
mascu lino e feminino , não há uma
fórmu la correta para comunicação.
Negoc iação e fl ex ibilidade dos
dois lados são componentes c ru c iais para q ue se alcance comunicacão bem-suced ida. Ade ma is. é
importan te que se pe rceba que
quando o seu esti lo usual " não está
funcionando," insisti r um pouco
mai s com e le tmr<Í pouco benefíc io, assim como falar mai s a lto
para a lguém que não emende sua
língua não fa rá com que e le entenda melhor. De fat o. repelir ii mesma coi sa. freqiiel1le lllenle resulta
em "sismogênese comple mentar,"
um te nno usado por Bat eso n ~ para
ex plicar a situação onde um comportamento exagerado provoca na
outra pessoa uma reação de oposição ex tremada. conduz indo a uma
aspi raI progre ss ivame nte incon trolável. No caso de Lee e Jeanette.
o "sismogê nese comple me ntar,"
sig nificaria que qmlll lo ma is Lee
pu xa na direção de preservn r sua
independênc ia. Jeanene ma is tentará preservar seus valores de intimidade .

Pontos de Vi sta Diferentes
e Reações
Sendo que a mu lher e o homelll
a lgu mas vczes vêem as coisas de
perspecti vas diferentes, eles podem
interp retar o mes mo ato de forma
difere nte. Por exemplo. em um grupo de laboratório composto por
duas mul heres e dois homens, uma
das mulheres é designada para liderar. Ela pode temar alcançar o
consenso sobre corno proceder an les de f,D:er o gnJpo avançar. Os
membros masc ulinos do grupo podem ver nisto uma perda de tempo
e atribuir o inaceitá vel componamenta da mulher à insegurança ou
incompetência. Contudo. a ou tra
mullJcr no grupo pode estar sat isfe ita com aqui lo que e la considcra um
comportamento competente e atenc ioso , uma vez quc isto seria ex atamente o q' lce la faria se fo sse a líder
do gru po. Assim , devido aos diferentes esti los de interaçfio , situações nas qua is as mulheres crêem
que esli'io de monstrando qual idades
positi vas, podcm ser entend idas negativamcnle pe los homens, e viceversa .

Voltando às cenas I e 2 menc io nadas acima. encontramos diferenças na comunicação entre os gêneros. Na cella número I , embora
Bette e Adrian concordem com a
mensagem do que eles necessitam
obter (in fo rmações), e les focal i'l..1.11l em diferentes meta-mensagens
(signifi cados implícitos), criadas
pela necessidade de infonnações.
Porque Bene sintoniw-se com a
mela-mensagem de relacionamento e la não hesita interagir com
algué m para buscar 11 infommção
necessária. De fato, as mulheres
são conhec idas por pedirem informações mesmo quando elas tê m
li ma idé ia razoave lmente clara do
lu gar onde estão indo. porque isto
pe nnite-Ihes interagir com pessoas
locais.
Adrian, por outro lado, focaliza
na hierarquia: "Uma vez que alguém te m a infomlaçfio que eu necessito e eu sou forçado a buscála , isto me col ocaní numa posição
in ferior." El e pode aindil supor
que, se il pessoa ii que m pede a info rmação não souber, e la poderá
dar a informaç50 errada , de preferênc ia a adm itir ignorância. Bene
supõe q ue se a lgué m não sabe. ele
ou e la simplesmente dirá que não
sabe.
COlllil/lla IIlI IJt/g ina 29 I!S"
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Para que algum avanço ocorra,
tanto o homem como a mulher devem reconhecer seus diferentes estilos de comunicação e considerar
cada abordagem como válida. O
"melhor" estilo na cena número I
não é necessariamente o de Bette
ou o de Adrian: ambos necessitam
ser flexíveis e aprenderem adaptarse ao estilo do outro enquanto procuram uma solução.
A cena número 2 parece confusa: Como Mário, muitos homens
teriam mal compreendido o pedido
de simpatia de Julie. Em vez de criar
um senso de solidariedade com ela
lamentado acerca de seu vestido
arruinado; como uma amiga teria
feito ("Que desastre! Este vestido
caía tão bem em você! Sabe o que
aconteceu comigo no ano passado ..."), a tentativa de Mário em
ajudar oferecendo uma solução,
sugere à Julie que em vez de serem
iguais e portanto íntimos, eles na
realidade são diferentes e distantes.
A rápida afirmação de Mário de que
o problema não é tão mal como parece, faz Julie sentir que suas emoções não são consideradas. Assim
ela responde negativamente quando Mário tenta agir da forma que
ele julga ser atenciosa.

Mulheres Tagarelas e
Homens Silenciosos?
Falando de comunicação, o que
pensamos da noção universal de
que as "mulheres conversam demais?" Curiosamente, em encontros, em discussões de grupos mistos, em salas de aula, as pesquisas
têm demonstrado que os homens
falam mais que as mulheres! A diferença básica está no tema da conversação e no seu local. Para as
mulheres, a conversação é usada
para estabelecer e negociar relacionamentos; assim, as mulheres
tendem a falar mais em situações
privadas, freqüentemente contando
eventos em detalhes para estabele-

cer relacionamento com os seus
"significantes outros." Os mexericos também entram nesta categoria
de diferenças de temas. As mulheres tendem trocar informações acerca de pessoas. Os homens também
podem ser considerados tagarelas,
embora os tópicos de suas conversões sejam freqüentemente política, regras, poder institucional e esportes.
Em público, os homens freqüentemente oferecem opiniões e "falos reais," estabelecendo assim a
posição deles. Para muitos homens, conversar é principalmente
uma forma de trocar informações.
Quando eles se descontraem, em
situações privadas, muitos homens
se sentem confortáveis falando
muito menos, precisamente quando
as mulheres desejam que eles falem
mais.
Uma ilustração da atitude do
homem e da mulher em relação
à conversação privada, freqüentemente ocorre quando os pais telefonam aos seus filhos adolescentes
ou adultos que estão longe, na escola. A mãe pode desejar saber
todos os detalhes, enquanto o pai
freqüentemente limita-se a uns poucos bem escolhidos comentários e
perguntas sobre finanças, exames
e notas.

Problema no Paraíso
E um capítulo do seu livro Gender and Grace6, a psicóloga Mary
Stewart Van Leeuwen investiga
uma interessante possibilidade
acerca das origens destas aparentemente diferenças globais entre os
gêneros. Embora ela admita ser
amadora em questões teológicas,
Van Leeuwen monta um curioso
cenário bíblico:
Cena número I: Criados à lmagem de Deus. Van Leeuwen foca-

liza dois aspectos sobre o significado de terem os humanos sido
criados à imagem de Deus: sociabilidade (interesse por relacionamentos e comunidade) e domínio
ou governo responsável sobre toda
a criação.
Cena número 2: Problema no
Paraíso; Foi aqui, no original Jardim do Eden, Van Leeuwen sugere,
que as diferenças entre os gêneros
iniciaram. Embora instruídos a
não abusarem do seu domínio "decid indo a natureza do bem e do
mal," nem abusarem de sua sociabilidade como marido e mulher,
persuadindo o outro a violar a ordem divina, Adão e Eva fizeram
exatamente isso. De acordo com
Van Leeuwen,
os efeitos de Gênesis 3: 16 ref1etem a forma particular em
que cada um pecou no Jardim. O homem e a mulher foram igualmente criados para
sociabilidade e domínio. Mas
ao tomar o fruto a mulher foi
além dos limites do governo
responsável. Como conseqüência sua sociabilidade
misturou-se com o problema
de dificuldade social, o qual
continua a impedir o próprio
exercício do domínio no mundo em geral. Por contraste, o
homem, ao aceitar o fruto de
sua esposa, excedeu-se aos limites da unidade social.
Como conseqüência, seu legítimo governo responsável
tornou-se escravizado ao problema da dominação, o qual,
desde então, tem interferido
com seus relacionamentos:
com Deus, com a criação e
com as outras pessoas, incluindo as mulheres. 7

O Que Podemos Fazer?
As mulheres e os homens, realmente, se comunicam de formadiferente. Infelizmente, não parece haver nenhuma solução rápida para
melhorar a má comunicação entre
os gêneros. Para que se alcance
comunicação desejável, necessita-
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mos flexibilidade e abertura para
ouvir, falar e entender em uma forma que pode parecer um pouco diferente do nosso estilo comum.
Entender as causas da má comunicação permite-nos tratar com situações que nos deixam perplexos,
fazem-nos sentir desconfortáveis,
ofendidos, ou ferem, porque erroneamente podemos supor que a outra pessoa intecionou que isto ocorresse.
Ao aprendermos ver as coisas
de perspectiva diferente e sintonizando-nos com as possíveis razões
por trás de nossa má compreenção,
damos um importante passo em
promover boa comunicação. E no
espírito de Romanos 12: 10, a consideração cristã não estará longe
de nossos relacionamentos diários.
NOTAS
I. Escolhi usar os lermos sexo e gênero de forma intercambiável, embora
esles lermos sejam freqüenlemente diferenciados (sexo sendo um atribulo biológico e gênero sendo a característica
a qual é aprendida através do processo
de socialização).
2. Robin Lakoff, Language and
Woman 's Place (New York: Harpcr and
Row, 1975).
3. Deborah Tannem, That 's Not
What I Meant! (New York: Ballanline
Books, 1986); You Jus, Don', Understand: Women and Men in Conversation
(New York: William Morrow and Co.,
1990).
4. Tannem, You Jus, Don't Understand, pág. 85.
5. Gregory Baleson, Steps to an Ecology of Mind (New Havcn, ConneClicUl:
Yale University Press, 1972).
6. Mary Stewart Van Lceuwen, Gender and Grace (Downers Grove, Illinois: InlerVarsity Press, 1990).
7. Slewart Van Leeuwen, ibidem,
pág. 47.
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Diretórios de Centros
Estudantis Adventistas
Associações ou centros de estudantes universitários adventistas do sétimo dia ativos são relacionados aqui para facilitar intercâmbio ao redor do mundo.
• Advent House: Um centro para estudantes adventistas que freqüentam a universidade do Tennesse em Knoxville, E.UA.; Ron Pickell,
capelão; correspondência em inglês ou espanhol. Endereço: Advent
House; 1918 Terrace Ave.; Knoxville, TN 37916; E.U.A. Telefone:
(615) 522-3193.
• Adventist Studenfs Association oCNakawa (ASANA) 42 membros,
do National College ofBusiness Studies, Nakawa, Uganda; Moses R.
Maka, presidente; correspondência em inglês. Endereço: Adventist
Students Association ofNakawa; P.O. Box 1337; Kampala; Uganda.
• Cam pus Ministries: Para estudantes adventistas que freqüentam a
Universidade de Oregon e Linn-Benton Community College, E.U.A.;
Sra. Deborah Dunham, patrocinadora; correspondência em inglês.
Endereço: Corvallis SOA Church; 3160 SW Western; Corvallis, OR
97330; E.V.A.
• Cam pus Ministries: Para estudantes adventistas que frequentam a
Uni versidade de Nebraska, E.U .A.; Jerry Connel, capelão; correspondência em inglês. Endereço: College View SOA Church; 40 15 South
49th Street; Lincoln, NE 68506, E.U.A. Telefone: (402) 486-2883.
Fax (402) 486-2886.
• FelJowship or Adventist Studenfs (FAS): 26 membros, da Universidade de Benin, Nigéria; Philip O. Odiase, presidente; Pius Aramude,
capelão; correspondência em inglês. Endereço: Fellowship of Adventist Students; cIo Philip O. Odiase; Facu1ty of Law; University of
Benin; Benin City; Nigéria.
• Movement oe Adventist Studenfs (MAS): 70 membros, da Mindanao State University, Tambler Campus, Filipinas; Reu L. Gasendo,
vice presidente; Jerson Alfafara, Pat Beniga, e Letty Cortes, patrocionadores; correspondência em inglês. Endereço: Movement of
Adventist Students; cio Mrs. Letty Cortes; Library - Mindanao State
University, Tambler Campus; General Santos City; 9500 Filipinas.
Se você pertence a um grupo organizado de estu~ntes unlver~
sitárlos adventistas do sétimo dia, e deseja ter o seu grupo relacionado neste dlretórlo InternaclonaJ,envle-nos; (1)" o nome" de
sua associação, centro ou comunidade, (2) o nÚl1ler9.d',membro~, '
em seu grupo, (3) o nome da faculdade ouunlversldâd~ coma qúal
o grupo está associado, (4) o nome do presidente, (5) o nome dO '
patrocinador, conselheiro 'ou capelão, (6) a(s) língu~(s) n~(sl
qual(ls) você gostaria de se corresponderj(7) o en~ei'eç~ postal,
válido pelo menos por três anos, ",lmer~detelefori~~ f~E;~,~le~~il
carta para: Dialogue - Studen.t Assoclatitmsi 12501'QldColutnbia
Pike; SlIver Sprlng, MO 20904-6600; E.U.A. Por gentileza. escreva'de
maneira clara e Informe-nos das modificações, quando elas acon':' '
tecerem. Naturalmente, a revista não assume responsabilidade pela '
exatldão das informações submetidas nem pelo comélldó da,Ç<)r..
respondê nela que se seguir. ,
" , ,. " .' .
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