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"Vamos cancelar tudo", sugeriu certa vez uma canção de George e Ira Gershwin. Como se não 
bastassem as comédias românticas e as letras de canções pop, agora surgem evidências 
científicas para comprovar algo que os casais que se desentendem sempre souberam: que 
existem contrastes importantes e às vezes frustrantes no modo como operam os cérebros de 
homens e mulheres.  
 
Os cientistas ainda discutem sobre exatamente o que define as diferenças entre os cérebros de 
homens e mulheres, observaram Natalie Angier e Kenneth Chang no "New York Times". Mas 
eles já ultrapassaram a teoria de Gustav le Bon, que há um século propôs que o tamanho 
menor do cérebro das mulheres explicaria "sua instabilidade, inconstância, ausência de 
pensamento e lógica e incapacidade de raciocinar".  
 
Hoje, estudos de imageamento cerebral sugerem que homens e mulheres utilizam partes 
diferentes de seus cérebros para resolver problemas. Enquanto os homens recorrem à massa 
cinzenta, as mulheres utilizam mais sua massa branca.  
 
E acredita-se que o corpo caloso, que liga os hemisférios cerebrais direito e esquerdo, seja 
25% maior nas mulheres. A escritora Shaunti Feldhahn acredita que essas diferenças facilitem 
a realização de tarefas múltiplas simultaneamente, pelas mulheres, e a compartimentalização, 
nos homens.  
 
Quanto aos hormônios, em seu livro "The Male Brain" Louann Brizendine cita a influência de 
testosterona, androstenediona e vasopressina sobre as percepções e os comportamentos dos 
homens, especialmente quanto a correr riscos e ao sexo.  
 
"O cérebro feminino quer a esperança de amor e compromisso antes do sexo", escreveu 
Brizendine. "Mas, para os homens, o sexo muitas vezes vem primeiro." Holly Brubach fez o 
seguinte comentário sobre o livro no "Times": "Novidade: cientistas descobrem algo que 
qualquer mulher poderia lhes ter dito!".  
 
Na esteira da crise econômica global, o coquetel de hormônios que percorre o cérebro 
masculino tem sido estudado mais atentamente. Estudos mostram que níveis mais altos de 
testosterona promovem a disposição de assumir riscos excessivos, e alguns críticos citam o 
"clube do Bolinha" excludente de Wall Street como o exemplo do que pode acontecer quando 
uma cultura masculina mergulha fundo em apostas de alto risco.  
 
Um dos críticos, William Cohen, sugeriu no blog "Opinionator", do "Times", que Wall Street 
precisa de uma injeção de estrogênio. Embora redutos masculinos como Wall Street e o Vale 
do Silício ainda sejam difíceis de ser penetrados por mulheres, estas vêm ultrapassando os 
homens de outras maneiras. Nicolas Kristof tratou no "Times" da razão pela qual os escores de 
leitura dos meninos ficam atrás dos das meninas em muitos países.  
 
"Muitas teorias já foram propostas", ele escreveu, acrescentando que "algumas pessoas 
pensam que os meninos são feitos para aprender mais lentamente, talvez porque tenham 
evoluído mais para combater lobos que para erguer suas mãos em salas de aula".  
 
Contudo, à medida que os homens envelhecem e chegam ao período da andropausa, os níveis 
de testosterona e vasopressina caem, e o estrogênio passa a exercer mais influência sobre seu 
comportamento. Segundo Brizendine, "em termos hormonais, o cérebro masculino maduro 
está se tornando mais semelhante ao feminino".  
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 3 maio 2010, The New York Times, p.1. 


