
mas o que isso
quer dizer?

Estudos neurocientíficos mostraram que uma área cerebral
responsável pela cognição social e pelo julgamento moral
é proporcionalmente maior em "pessoas mais femininas",

independentemente de seu sexo biológico

Por que mulheres não pensam como ho-
mens, e vice-versa? Eles se localizam no
espaço sem grandes esforços, se destacam

na elaboração de sistemas que exigem preci-
são, e lhes parece fácil tanto elaborar quanto
compreender mapas. Elas são mais hábeis para
memorizar palavras, discriminam melhor os
fonemas, prestam atenção aos detalhes e se
saem muito bem em tarefas que exigem co-
ordenação motora fina. Elas conversam sobre
seus sentimentos e fazem confidências sem
grandes dificuldades. Eles preferem falar de
temas concretos e se sentem perdidos quando
são convocados a discutir o relacionamento. Em
situações profissionais representantes do sexo
masculino tendem a ser diretos, valorizam a
execução de tarefas e a obtenção de resultados.
Já o estilo feminino de gerenciamento costuma
ser voltado para a consulta e a inclusão - afinal,
quando se trata de empatia é difícil que um
representante do outro sexo possa superá-las.
Mesmo as estratégias de dominação são diver-
sas: enquanto eles utilizam a autoridade e, em

alguns casos, até a agressão física, elas recorrem
às habilidades verbais e, em algumas situações,
apelam para intrigas e manipulações.

Há variações nas maneiras masculinas e fe-
mininas de olhar para si mesmo e para o mundo
ao redor,- há especificidades na forma de pensar,
aprender, compreender e resolver problemas
e, muitas vezes, até mesmo de sentir e desejar.
Uma melhor compreensão das influências
ambientais nos ajuda a analisar discrepâncias
- no desempenho escolar, na propensão a
correr riscos, na competitividade, na empatia
e no zelo, por exemplo - já que, embora sob
alguns aspectos diluídas, elas se apoiam em
aspectos neuroquímicos, anatómicos, culturais
e evolutivos. Entre tantos campos de estudo
e possibilidades de olhares, a cognição social
é uma área na qual a pesquisa de diferenças
sexuais cerebrais pode ser especialmente pro-
veitosa. Mulheres de todas as idades superam
homens em testes que exigem o reconhecimen-
to da emoção ou relacionamento com outras
pessoas. O aparecimento precoce de qualquer





diferença entre os sexos sugere que
essa característica é programada de
forma inata - selecionada ao lon-
go da evolução e fixada em nosso
desenvolvimento comportamental
por meio da exposição pré-natal a
hormônios ou da diferente expres-
são precoce de genes.

À primeira vista, estudos, do
cérebro parecem oferecer uma saída
para o antigo dilema entre natureza
e criação. Qualquer discrepância
na estrutura e ativação de cérebros
masculinos e femininos é biológica
(ver artigo na pá(). 38). Entretanto,
pensar que tais diferenças são exclu-
sivamente inatas ou programadas é
inválido, visto tudo que aprendemos
sobre a plasticidade e maleabilidade
cerebral. Afinal sabemos que, de
forma simples, experiências mudam
nosso cérebro.

UM POUCO MAIOR
Estudos recentes, conduzidos por
Peg Nopoulos, Jessica Wood e seus
colegas da Universidade de Iowa,
nos Estados Unidos, ilustram como
é difícil desembaraçar as influências
da natureza e da criação, mesmo no
âmbito da estrutura cerebral. Num
primeiro estudo, publicado em
março de 2008, os pesquisadores re-
velam uma descoberta: a subdivisão
do córtex pré-frontal ventral (uma
área envolvida na cognição social e
no julgamento interpessoal) é pro-
porcionalmente maior nas mulheres
que nos homens. (O cérebro dos
homens, aliás, é, ao todo, aproxima-
damente 10% maior que o das mu-
lheres,- portanto, comparações entre
áreas cerebrais específicas devem ser
colocadas em escalas proporcionais
a essa diferença.) Essa subdivisão,
é conhecida como giro reto (GR),
uma estreita faixa do córtex cerebral
que margeia a linha central sob a
superfície do lobo pré-frontal. Wood
e Nopoulos descobriram que o giro

reto era cerca de 10% maior nas 30
mulheres que eles estudaram, compa-
rados aos 30 homens (considerando
o tamanho do cérebro deles). E
mais: chegaram à conclusão de que
o tamanho do GR se correlacionava
com testes de habilidades sociais e as
pessoas (de ambos os géneros) que
tinham maiores pontuações em cog-
nição interpessoal tendiam também
a ter GR maiores.

feminino (ou diminua o masculino),
levando ao aparecimento de dife-
renças inatas na cognição social.

A melhor maneira de testar essa
hipótese é olhar as crianças. Se as
diferenças sexuais no GR estive-
rem presentes no início da vida,
a força da ideia de programação
inata se fortalece. Wood e Nopou-
los realizaram um segundo estudo,
junto com a colega Vesna Murko, no

CENAS DE BILLYELLIOT, DE 2000, dirigido por Stephen Daldry, e de Menina de Ouro, de 2004, de
Clint Eastwood (foto na pág. ao lado) apresentam protagonistas com interesses que desafiam
estereótipos de género: o garoto é apaixonado por bale e a moça, por boxe

Em um artigo, Wood e seus
colegas especulam sobre as bases
evolucionárias dessa diferença se-
xual. E possível que, uma vez que
mulheres são as educadoras primá-
rias, seu sistema cerebral tenha sido
programado para desenvolver um
GR maior, de forma a prepará-las
para serem criadoras mais sensíveis.
Sabe-se que hormônios sexuais pré-
natais alteram o comportamento e
certas estruturas cerebrais em outros
mamíferos. Talvez, esses hormônios
— ou genes sexuais específicos - au-
mentem o desenvolvimento do GR

qual eles mediram as mesmas áreas
do lobo frontal de crianças entre 7
e 17 anos. Os resultados, porém,
foram inesperados: descobriram que
o GR é, na verdade, maior em meni-
nos! O mesmo teste de consciência
interpessoal mostrou que a habilida-
de nessa área está correlacionada ao
GR menor, e não maior, como em
adultos. Os autores reconheceram
que suas descobertas são complexas
e discutem se a reversão entre adul-
tos e crianças reflete a maturação
tardia do cérebro dos meninos,
comparado ao das garotas. (Cérebros



O cérebro dos
homens é 10%
maior que o das

mulheres, portanto
comparações devem

ser colocadas em
escalas proporcionais

a essa diferença

adolescentes passam por uma poda
substancial para redução no volume
da matéria cinzenta - esse processo
acontece dois anos antes em meni-
nas que em meninos).

Entretanto, em ambos os estu-
dos, Wood adicionou outro teste
que nos lembra de ter cautela ao
interpretar qualquer descoberta
em relação a diferenças sexuais
entre os cérebros. Em vez de sim-
plesmente dividir os voluntários
entre homens e mulheres, ele tam-
bém deu a cada participante um
teste psicológico de "género": um
questionário que avalia o grau de
masculinidade ou feminilidade de
cada um - independentemente do
sexo biológico. E tanto em adultos
como em crianças essa medição se
correlaciona também com o tama-
nho do GR - o mais desenvolvido
está relacionado às personalidades
mais femininas em adultos e mais
masculinas em crianças.

NATUREZA OU EDUCAÇÃO?
Em outras palavras, parece haver
vínculo entre o tamanho dessa área e
a percepção social, mas não se trata
simples diferença de macho-fêmea.
Na realidade, o tamanho do giro
reto parece refletir a feminilidade de
uma pessoa, mais do que o sexo bio-
lógico: mulheres "menos femininas"
apresentam um GR correspondente-

mente menor, comparadas às "mais
femininas", e idem para homens.

Essa descoberta de que a estru-
tura do cérebro se correlaciona tão
bem, ou até melhor, com o "género
psicológico" que com o sexo bioló-
gico deve ser levada em considera-
ção quando comparamos cérebro de
homens e mulheres. Sim, pois eles
são psicologicamente diferentes, e
os neurocientistas têm comprovado
isso. Mas, só porque a diferença é
biológica, não quer dizer que seja
programada. Os traços de género
dos indivíduos - suas preferências
por roupas femininas ou mascu-
linas, carreiras, hobbies e estilos
interpessoais - são inevitavelmen-
te moldados pela criação e pelas
experiências, o que não acontece
com o sexo biológico. Da mesma
forma, os cérebros que produzem
os comportamentos masculinos ou
femininos devem ser influenciados

- pelo menos em algum grau - pela
soma das experiências de cada um
como meninos ou meninas.

Assim, cada vez que os cientistas
relatam uma diferença entre cére-
bros segundo o sexo, cabe o ques-
tionamento: "natureza ou criação?".
Afinal, o GR maior das mulheres é
a causa de sua sensibilidade social
ou consequência de uma prática de
busca por percepções e respostas
empáticas? Wood e seus colegas fa-
zem parte dos poucos neurocientis-
tas que analisam as diferença entre
o cérebro masculino e o feminino e
sua relação com "tipo de género",
em vez de se basear estritamente
no sexo biológico. Suas descobertas
não provam que o aprendizado sus-
tenta diferenças entre os cérebros
masculino e feminino. E desafiam
a ideia de que essas discrepâncias
são simplesmente um produto do
cromossomo Y. Ou X.
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