
 
 
 
 

 

Nada além de sentimentos – Parte 6 
 

UMA PERGUNTA QUE NUNCA SE DEVE FAZER 
 

Por que digo que você nunca deve perguntar a seu cônjuge: 
“Por que você está se sentindo assim?” 

Primeiramente porque essa pergunta propicia uma atitude 
imediata de resistência e defesa. A palavra por que age como um 
freio colocando um fim imediato à conversa. Se você realmente quer 
saber como seu cônjuge se sente, tem de estar disposto a dedicar 
algum tempo a uma conversa franca. Um “por que” é uma 
intromissão nos pensamentos e sentimentos do cônjuge e pode 
impedir que você ouça sentimentos mais profundos. 

Usar a expressão “por que” desfaz o ambiente de aceitação 
colocando-o na posição de réu. Para julgar alguém, você deve ser 
superior e o casamento consiste em um relacionamento entre dois 
seres iguais. 

Por exemplo, Marcy tentou ouvir um bom humor e espírito 
de aceitação todas as coisas maravilhosas que o marido tinha a dizer 
sobre a secretária dele, Bonnie. Não agüentando mais, Marcy decidiu 
dizer ao marido como se sentia. John ouviu umas três frases e depois 
sacudiu a cabeça. 

- Por que você se sente assim? – perguntou. 
Marcy saiu correndo da sala em lágrimas. Foi o fim da 

conversa, mas certamente não o fim do problema. 
Ao perguntar “por que”, John na essência disse: “Sua reação 

é totalmente imprópria e não consigo compreendê-la”. 
Mesmo que ele achasse que o ciúme de Marcy não tivesse 

fundamento, deveria ter dito algo como: “Meu bem, lamento que 
você se sinta assim. Não quero ferir seus sentimentos. Vamos 
conversar”. Sua resposta não devia ter demonstrado que ele se 
colocara na defensiva e menosprezava os sentimentos da esposa. A 
reação dele deveria ter sido a de passar algum tempo reforçando o 
fato de que seu mais profundo amor e respeito estavam reservados a 
ela, apenas a ela, e não à secretária. 

Se você conhece de fato seu cônjuge como deveria, 
provavelmente já sabe a resposta para o “por que”. No caso de 
Marcy, era porque (a) seu marido falava demais sobre a secretária; 
(b) ela o amava e tinha medo que houvesse outra mulher entre eles; 
e (c) precisava ter certeza de que ela era a prioridade na vida do 
marido. 



Quanto a Marcy, ela não parou para pensar: “Vou sentir 
ciúme”. Apenas sentiu. Lembre que já mencionamos que os 
sentimentos não emanam do intelecto, mas das emoções. 

Você não tem que concordar com tudo o que seu cônjuge 
diz. Se fizer isso, logo essa atitude os levará a um relacionamento 
extremamente enfadonho. No entanto, por uma questão de respeito 
e amor, vocês devem ouvir um ao outro, valorizar as opiniões de 
cada um e buscar uma solução para os problemas. 

Resumindo, as razões que devem refrear a pergunta 
iniciando com “por que” são: 

1. Inibe a comunicação; 
2. Implica a necessidade de defender os sentimentos; 
3. Inibe a aceitação; 
4. Dispara a atitude defensiva. 
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