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Homensemulheresuti-
lizam estratégias dis-
tintas para resolver
os mesmos proble-
mas, um reflexo das
particularidades dos

cérebros masculino e feminino. Mas,
paraamédica italianaMarinaBentivo-
glio, as diferenças não privilegiam ne-
nhum dos sexos e apontam para uma
verdadeira complementaridade. Pro-
fessora da Universidade de Verona,
Marina é uma das mais importantes
neurocientistas em atividade.

Na semana passada, ela veio ao
Brasil para a 5.ª Escola Latino-Ame-
ricana de Epilepsia, em Guarulhos.
O evento, promovido pela Universi-
d a d e F e d e r a l d e S ã o P a u l o
(Unifesp), reuniu jovens médicos
de diversos países latino-america-
nos e especialistas em neurociência
e epilepsia de renome internacional.
O encontro termina na terça-feira.

● Quais as principais diferenças entre
os cérebros feminino e masculino?
Há diferenças fisiológicas: a sensibili-
dade a determinados neurotransmis-
sores, a distribuição de receptores,
particularidades estruturais, o volu-
me de sinapses... Mas o significado
prático dessas diferenças ainda é mo-
tivo de controvérsia. Alguns fatos
são evidentes. Na mulher, o cérebro
prioriza funções relacionadas à ma-
ternidade e ao cuidado dos filhos, ne-

cessárias para a conservação da espé-
cie. Mas, do ponto de vista da organiza-
ção social, as diferenças nos cérebros
de homens e mulheres são comparáveis
às particularidades encontradas entre
cérebros de pessoas do mesmo sexo. O
cérebro feminino, por exemplo, é mui-
to verbal, apto para a comunicação.
Mas há homens que se comunicam
bem e mulheres que não se comunicam
tão bem. Natureza e sociedade exer-
cem cada uma a sua influência.

● Podemos diferenciar o que é constru-
ção social ou biologia na mente?
Não. É difícil diferenciar, pois o cére-
bro é dinâmico. A organização dos cir-
cuitos cerebrais influencia a experiên-
cia e a experiência modifica esses cir-
cuitos. Há um contínuo interagir entre
natureza e educação, entre nossos cir-
cuitos cerebrais e a experiência concre-
ta. Mesmo na velhice, nosso cérebro
continua plástico, disposto a apren-
der, a se adaptar.

● A monogamia, por exemplo, funda-
menta-se na biologia ou na cultura?
Essa questão envolve também cultura,
antropologia, sociologia... E eu não sou
especialista nestas áreas. De qualquer
forma, nós sabemos, por estudos com
outros mamíferos, que o cérebro de um
animal monógamo é diferente do cére-
bro de um promíscuo: há diferença na
concentração e distribuição de determi-
nadas substâncias. No caso dos huma-

nos, convém lembrar dois dados. Nem
todas as culturas humanas são monóga-
mas: há culturas polígamas. Mas a mo-
nogamia tem sido privilegiada na nossa
história evolutiva e na organização so-
cial. Mesmo assim, permanece aberta a
questão: foi o cérebro que influenciou
essa preferência ou foi essa preferência
que influenciou a organização do cére-
bro? Sinceramente, não sei resposta. É
provável que a regra da monogamia se-
ja ditada pela experiência e a experiên-
cia molde o cérebro.

● O cérebro feminino lida melhor com a
linguagem e o masculino tem mais apti-
dão para processamento espacial. Mito
ou realidade?
É o que aponta boa parte da literatura
científica. Tais particularidades estão
relacionadas ao processo de lateraliza-
ção do cérebro (quando determinadas
funções passam a ser controladas em lar-
ga medida por um dos hemisférios cere-
brais – direito ou esquerdo). A lateraliza-
ção aumenta a especialização para de-
terminadas atividades. Acredita-se
que o cérebro do homem é mais latera-
lizado. Mas, se é verdade que o cére-
bro da mulher é menos lateralizado, is-
so não significa que seja menos perfei-
to. Significa somente que é mais plásti-
co. Provavelmente, na sua história evo-
lutiva, as mulheres precisaram enfren-
tar e controlar um rol maior de situa-
ções no ambiente: coleta de alimentos,
controle da prole... Um cérebro menos

lateralizado – e, portanto, menos espe-
cializado – estaria pronto para um nú-
mero maior de cenários.

● E na resolução de problemas concre-
tos? Há alguma diferença?
A opinião mais difundida é que em vá-
rias situações homens e mulheres utili-
zam estratégias diferentes para resol-
ver problemas, embora essa não seja
uma questão fechada. Poderíamos ci-
tar, como exemplo que confirma essa
tese, as diferentes estratégias de apren-
dizado. Uma das coisas mais importan-
tes para a nossa existência é o que co-
nhecemos como mecanismo de recom-
pensa: o prazer que o cérebro oferece
quando realizamos atividades impor-
tantes para a manutenção da vida. E
não tenho dúvidas de que esse meca-
nismo é diferente em homens e mulhe-
res: ter um filho, por exemplo, oferece
uma satisfação diferente para cada
um. Mais uma vez, é difícil precisar
qual é essa diferença – em parte cultu-
ral, em parte biológica. Mas a recom-
pensa, por exemplo, que um menino e
uma menina sentem por se comporta-
rem bem é diferente. Do ponto de vis-
ta biológico, há diferença na distribui-
ção dos receptores, na probabilidade
de sinapses e em vários outros parâme-
tros do mecanismo de recompensa...
Pequenas diferenças, mas importan-
tes. E se a recompensa é diferente, as
motivações e o desempenho também
serão diferentes.

● Há trabalhos em que as mulheres
se sairiam necessariamente melhor
do que os homens ou vice-versa?
Acredito que não. Naturalmente,
nos trabalhos em que massa muscu-
lar é importante, os homens podem
ter um desempenho melhor. Mas,
do ponto de vista do cérebro, não
creio que existam trabalhos mais
adequados para homens ou mulhe-
res. Convém lembrar que há uma
grande variabilidade entre os indiví-
duos concretos. Nós somos 7 bi-
lhões de pessoas no mundo. Não
convém recorrer a categorias biná-
rias. Você vai encontrar pessoas –
homens e mulheres – com talento
para algumas coisas e sem aptidão
para outras. Mas não acredito que
seja justificável uma separação dos
trabalhos por gênero. Para qualquer
um é uma questão de treino, de estí-
mulo... Devemos procurar todos os
dias novos estímulos: descobrir no-
vos caminhos para voltar para casa,
ler livros diferentes dos que esta-
mos acostumados. Vale o princípio:
use (o cérebro) para não perdê-lo.
Sem dúvida, alguns contextos so-
ciais podem fazer com que a mulher
não se sinta estimulada a encarar de-
safios, diminuindo o seu desempe-
nho intelectual. Mas isso também
pode acontecer com homens. Não
acredito que seja bom proteger esse
ou aquele gênero. Sou mulher, mas
gosto de trabalhar com homens.
Por quê? Aprecio a diferença. É
mais estimulante. Tenho homens e
mulheres no meu laboratório. Acha-
ria ruim se só houvesse mulheres.
Quero diferentes abordagens para
resolver os problemas. A natureza
criou dois sexos e tenho certeza de
que há uma ótima razão para isso.

● Como o cérebro se adapta às mu-
danças no ambiente?
Mudar estruturas no cérebro leva
milhões de anos. Por isso, as mudan-
ças mais comuns são marginais: re-
gulação de sinapses, interações en-
tre neurônios e células não neuro-
nais, etc... Ou seja, o hardware já es-
tá lá. Mas há algo como um softwa-
re de modulação que atua de forma
quase imediata para realizar a adap-
tação. Às vezes, em poucos minu-
tos. Sua atuação depende do am-
biente físico e cultural onde a pes-
soa está inserida. Por exemplo, uma
mulher na savana e outra no norte
da Europa têm diferentes priorida-
des e o cérebro se adapta a essas dis-
tintas prioridades. O hardware para
os dois sexos é muito parecido. Mas
alguns ajustes finos do software de-
pendem das prioridades de cada in-
divíduo e tais prioridades depen-
dem do gênero e do contexto social.
Convém lembrar que os neurônios
sempre atuam em conjunto. Nunca
isolados. Se o estado de um neurô-
nio muda, centenas ou milhares
também mudam ao seu redor. Real-
mente funciona como um arranjo
social. Essa modulação no estado
dos neurônios ocorre a todo mo-
mento. Isso é, afinal, a essência da
vida. O cérebro não é estático. Co-
mo a vida, ele se reorganiza sempre.

● No mundo contemporâneo, o cére-
bro é submetido diariamente a uma
avalanche de informações. O que vo-
cê acha desse cenário?
Eu adoro. O problema não é a ava-
lanche de informações, mas a sele-
ção do mais importante. Realmente
não sei se os jovens, hoje, conse-
guem diferenciar o lixo dos conheci-
mentos relevantes. O cérebro conti-
nua capaz de processar um volume
imenso de informações. Mas preci-
samos decidir quais informações
convêm processar. O pensamento
crítico é mais importante do que
nunca. Todo conteúdo que aprendi
na escola está na internet mistura-
do a muitas outras coisas. Você digi-
ta uma palavra no Google e apare-
cem milhões de bytes de informa-
ção. Como filtrá-la? Sou uma entu-
siasta do progresso. Mas ele traz
consigo novos desafios.

● Você também estuda o sono. Como
a ciência vê o sono hoje?
No início da neurociência, os pesqui-
sadores acreditavam que nosso cére-
bro permaneceria passivo durante o
sono. Não é verdade. Ele trabalha
muito. Cessa a comunicação com o
ambiente externo, mas o ambiente
interno continua ativo. É o momen-
to em que se filtra e armazena o que
aprendemos durante o dia. A expres-
são dos genes muda significativa-
mente – cerca de 10% – durante o so-
no. E os genes mais utilizados no so-
no são justamente os relacionados à
memória, ao aprendizado.
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Marina Bentivoglio ✽ Marina tem 60 anos e é considera-
da uma das principais neurocientis-
tas em atividade no mundo. Ela pes-

quisa os processos inflamatórios
dentro do cérebro. Também estuda
mecanismos bioquímicos do sono e
a comunicação entre células neuro-
nais e não neuronais no cérebro.

Entrevista✽

‘NÃO HÁ PROFISSÕES
SÓ PARA HOMENS OU
SÓ PARA MULHERES’

Experiência. A italiana Marina Bentivoglio, uma das mais renomadas neurocientistas: ‘Mesmo na velhice nosso cérebro continua disposto a aprender’

Pesquisadora aponta diferenças entre os cérebros masculino
e feminino, mas afirma que dinamismo do sistema nervoso
garante aptidão dos dois para qualquer atividade intelectual
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