
Mulheres e homens usam linguagens próprias - por isso
nem sempre o entendimento é tão simples. Enquanto o
discurso deles tende a se concentrar na hierarquia e na

competição pelo poder, o delas é voltado ao objetivo de
se aproximar ou se afastar do interlocutor

Volta e meia duas perguntas aparecem em
comédias, shows de humor e programas de
piadas: "Por que Moisés vagou pelo deserto

durante 40 anos?", "Por que é preciso tantos esper-
matozoides para encontrar apenas um óvulo?". A
resposta para ambas as questões é a mesma: porque
os homens não gostam de pedir ajuda quando não
sabem o caminho. Há alguns anos, chegaram a ser
vendidos nos Estados Unidos guardanapos de papel
com a frase: "Homem que é homem não pergunta o
caminho". Tanto interesse por esse aspecto do com-
portamento masculino - que, aliás, levantei em meu
livro You just don´t understand: women and men in conversation,

de 1990 - me surpreendeu. Na verdade, eu não sabia
o quanto essa experiência era difundida, mas percebi
que buscar informações sobre endereço e direção
parece cristalizar aspectos essenciais do fenómeno
responsável por várias frustrações que homens e
mulheres enfrentam na comunicação.

Passei mais de três décadas coletando e analisan-
do milhares de exemplos de como as pessoas de cada
sexo interagem e descobri que o discurso deles tende
a se concentrar na hierarquia: a competição pelo po-
der relativo,- enquanto isso, as mulheres geralmente
dão prioridade para proximidade ou distância. Em
outras palavras, um homem e uma mulher podem
se afastar depois da mesma conversa, com ques-

tionamentos diferentes. Ele pensa: "Será que o que
falamos me deixou um nível acima ou abaixo dela?".
E ela reflete: "Isso nos aproximou ou nos afastou mais
ainda?". Esses pensamentos, porém, nem sempre são
percebidos de forma consciente.

Mas calma lá! Toda comunicação e todos os rela-
cionamentos refletem uma combinação de hierarquia
e conexão - as duas não são mutuamente excluden-
tes; ao contrário, estão intimamente ligadas. De
alguma forma, almejamos o poder e queremos nos
conectar uns com os outros. Em minhas investigações
tenho constatado que nuances na forma de homens e
mulheres se expressar nos ajudam a esclarecer como o
estilo de conversa de cada um revela modos diferen-
tes de alcançar os mesmos objetivos. Mas como isso
está ligado ao ato de perguntar o caminho?

MELHOR OU IGUAL?
Meu interesse pelas diferenças linguísticas entre
mulheres e homens aumentou com a pesquisa sobre
conversas entre pessoas de variadas origens étnicas
e regionais que conduzi no início da minha carreira.
Essas interações geralmente levavam à falta de enten-
dimento porque os membros de cada grupo tinham
suposições diferenciadas sobre o que deveria ser dito
e a forma adequada de fazê-lo. Também constatei um
padrão paralelo nas conversas entre as mulheres e os

ela disse





O reconhecimento de
padrões ligados ao

sexo costuma ajudar
os pais e educadores

a lidar com o
comportamento
desconcertante
dos pequenos

TROCA DE LUGAR: no filme brasileiro Se eu fosse você as dificuldades de comunicação e
divergências entre casais são tratadas com bom humor

homens: uma espécie de choque cultural
baseado na diferença de géneros.

Costumo ilustrar e definir esse
fenómeno usando filmagens de vídeo
de crianças em idade pré-escolar em
um jardim de infância. Em uma cena,
quatro garotinhos estão sentados
juntos, conversando sobre a altura da
qual conseguem rebater uma bola. "A
minha vai até aqui", declara um deles,
elevando o braço acima da cabeça.
"A minha chega até o céu", garante
o segundo, apontando mais alto. O
terceiro contrapôs: "A minha vai mais
longe que o céu". Por fim, o quarto
menino afirmou: "A minha chega até
Deus!". É óbvio que a conversa dos
garotos é um jogo de hierarquia, no
qual cada menino alega ser melhor
que o anterior.

CONCEITOS-CHAVE

Na mesma escolinha duas meninas
estão sentadas em uma mesa pequena,
desenhando. De repente, uma delas
ergue a cabeça e fala (provavelmente se
referindo a lentes de contato): "Você sa-
bia que a minha babá, chamada Amber,
já tem lentes?". A segunda garota parece
surpresa no começo, mas se recompõe
rapidamente e anuncia, com visível pra-
zer: "Minha mãe também já tem lentes,
meu pai também!". A primeira garota ri,
divertida, com a resposta espelhada, que
até lexicalmente se ajusta à fala dela. A
constatação de "similaridade" propicia às
garotinhas satisfação semelhante à que
os colegas do sexo masculino experi-
mentam tentando se superar.

Embora os movimentos específicos
de conversa — superação em contras-
te com a chegada ao mesmo ponto

• O discurso dos homens costuma se concentrar na hierarquia - a competição
pelo poder; enquanto as mulheres tendem a focar a conexão - na proximidade
ou distância com outras pessoas.

• Porém, todas as conversas e todos os relacionamentos refletem uma
combinação de hierarquia e conexão. Os dois aspectos não são excludentes;
ao contrario, estão intimamente ligados. Afinal, em algum grau, todos temos o
desejo de sermos poderosos e buscamos a conexão com as outras pessoas. Os
dois estilos de conversa, o masculino e o feminino, são simplesmente maneiras
diferentes de atingir o mesmo objetivo.

• A família é o contexto privilegiado no qual podemos perceber que as mulheres
também se concentram na hierarquia, e os homens na conexão - e de que
forma essas relações se tornam mais óbvias e mais intensas em determinadas
circunstâncias. Em especial, as irmãs fornecem uma visão dos relacionamentos
entre mulheres, profundamente influenciados pela competição.

- sejam diferentes, o que esses discursos
diversificados têm em comum é que são
rituais "disfarçados". Há uma espécie de
pressuposição implícita sobre como as
conversas devem se encaminhar. Em
geral, não reconhecemos esses rituais até
conversarmos com pessoas (de outras
culturas) que não compartilham deles.
Pais e educadores que reconhecem esses
padrões relacionados com o sexo en-
contram mais facilidade para lidar com
comportamentos infantis que, de outro
modo, seriam irritantes. Por exemplo:
uma mulher se lembrou de ter ouvido
seu filho e dois outros garotos pequenos
conversando no banco de trás do carro,
enquanto ela dirigia. Um deles disse:
"Quando fomos para a Disneylândia,
ficamos lá três dias". O segundo garoto
afirmou: "Quando fomos para lá ficamos
quatro dias." Então o seu filho declarou:
"Nós vamos morar na Disneylândia". Ela
ficou incomodada por ouvi-lo contar
uma mentira deslavada. Será que ela de-
veria interromper o filho e corrigi-lo? Eu
a acalmei e disse que os outros meninos
sabiam que sua família não se mudaria
para a Disneylândia. Mas o filho dela
tinha vencido aquela parada.

Um pai me contou uma confusão
semelhante ao ouvir uma conversa
entre a filha pequena e uma amiga, que
havia dito: "Eu tenho um irmão que se
chama Benjamin e outro que se chama
Jonathan". A outra respondeu: "Eu tenho
um irmão que se chama Benjamin e um



irmão que se chama Jonathan também".
Mas não era verdade. O pai ficou
pensando qual o motivo de ela ter dito
aquilo. Expliquei que simplesmente sua
filha oferecia à amiguinha uma experi-
ência semelhante como um sinal de boa
vontade, para reforçar a amizade.

O foco contrastante entre a conexão
e a hierarquia também lança luz .sobre
inúmeras conversas - e desentendimen-
tos - de adultos. Vamos dizer que uma
jovem conta a outra um problema pes-
soal e ouve em resposta-. "Sei como você
se sente" ou "A mesma coisa aconteceu
comigo". A "conversa sobre problemas"
que se segue costuma reforçar a ligação
entre elas. Na verdade, algumas mulhe-
res sentem que devem escarafunchar
os problemas e contá-los às amigas
para manter a intimidade. Como os
homens não estão acostumados a esse
ritual, é muito provável que se estives-
sem no lugar da amiga, fizessem uma
leitura errada do pedido de ajuda. O
resultado, nesses casos, é a frustração
mútua: ela o culpa por mandá-la fazer
o que ele quer e deixar de oferecer o
amparo desejado,- enquanto ele pensa
que fez exatamente o que ela solicitou
e não tem a mínima ideia do motivo
pelo qual ela continua a falar sobre a
questão, se não pretende resolvê-la da
forma como ele orientou.

Situações semelhantes acontecem
no ambiente profissional, onde os
mal-entendidos podem ter sérias con-
sequências na carreira. Por exemplo, se
o chefe de uma mulher a ouve dizendo
a um subordinado: "Você poderia fazer
o favor de me trazer a cópia daquele
relatório?", é possível que pense que
lhe falta confiança. Para ele, é como se
ela sentisse que não tem o direito de
pedir ao funcionário para fazer alguma
coisa. Mas a verdade é exatamente o

oposto. Ela sabe que o empregado tem
de fazer o que ela pede. E quando diz
"poderia fazer o favor" ela opta por não
explicitar desnecessariamente esse fato.
Enquanto os homens tendem a enxer-
gar os ritos femininos como falta de
assertividade (ou até de competência),
as mulheres confundem rituais menos
diretos com prepotência e insegurança.
O pensamento delas: ele realmente
deve ter baixa autoestima se precisa se
impor dessa forma.

O que nos leva de volta à mulher
e ao homem dentro do carro, que têm
suposições diferentes quanto a como
pedir auxílio para encontrar o caminho.
Do ponto de vista dela, essa solicitação
significa fazer uma conexão breve com
um estranho e chegar ao ponto desejado
sem perder nada. Da perspectiva dele, a
atitude o coloca em uma posição inferior
diante de um estranho — o que repre-
senta uma experiência desagradável.
Projetivamente, ele pode até acreditar
que o esforço seja contraproducente,
pois um informante que não conheça
o caminho pode enviá-lo para
qualquer direção equivocada,
apenas para não reconhecer que
não sabe a localização. Por esses
dois motivos, faz sentido para ele
evitar o desconforto e encarar dez
minutos - ou meia hora - tentando
encontrar o caminho sozinho.

ESTILOS E OBjETIVOS
Apesar dessas diferenças, os estilos
de conversa de homens e mulheres
guardam inúmeras similaridades. E

JEITO DE IRMÃ MAIS VELHA:
"Se ela viver até 130, vou ter

de chegar aos 132 para poder
tomar conta dela", escreveu

Sadie Delany (à esquerda), aos
103 anos, a respeito da irmã

caçula, Bessie, de 101

os estilos aparentemente opostos po-
dem ser usados para os mesmos propó-
sitos. Eles também estão preocupados
com a conexão,- elas querem poder- as
formas de atingir esses objetivos é que
são diferentes.

Os rituais verbais que se concen-
tram na conexão geralmente envolvem
igualdade de afirmação (como no diá-
logo das menininhas sobre as lentes de
contato) e nas respostas familiares: "A
mesma coisa aconteceu comigo" e "Sou
igual a você". Já os ritos de competição:
"Isso não é nada! Veja o que aconteceu
comigo..." são tipicamente associados
aos homens e interpretados como
competitivos, mas também podem
criar conexão, ao implicar a seguinte
mensagem: "Você não deveria se sentir
mal com o que aconteceu com você,
porque o que aconteceu comigo foi
pior". Em outras palavras, "superar" o
interlocutor pode ser uma forma de
expressar solidariedade.

De maneira semelhante, para me-
ninas e mulheres, o que aparece na
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