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CÉREBROS DIFERENTES
O cérebro feminino é 10 a 15% menor do que o masculino, mas cada sexo tem áreas que são proporcionalmente maiores

LOBO FRONTAL
Área em que ocorre a
tomada de decisão e a
solução de problemas
Proporcionalmente maior
nas mulheres

SUBSTÂNCIA
CINZENTA
PERIDUCTAL
Usada para suprimir a
dor nos homens, mas
talvez não nas mulheres

AMÍGDALAS
Memória emocional
Proporcionalmente
maiores nos homens.
Ao lembrar de uma
cena emocionantre,
eles ativam mais o
lado direito; elas, o
esquerdo

CÓRTEX
LÍMBICO
Regula a emoção
Proporcionalmente
maiores nas
mulheres

HIPOCAMPO
Memória,

memória espacial
Proporcionalmente

maiores nas
mulheres

CÓRTEX
PARIETAL

Percepção espacial
Proporcionalmente

maiores nos homens
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A polêmica definição dos sexos
(e das diferenças de cada um)

Todos nascem homens ou mulheres, mas determinação do gênero ocorre
bem mais tarde. Genética, hormônios e cultura influenciam igualmente

MAIS FEMININO, MAIS MASCULINO

FEMININO MASCULINO

Conceitos matemáticos
Assertividade

INDIFERENTE

Habilidade para usar o computador

Preferência por
brinquedos femininos

Preferência por
brinquedos masculinos

Empatia

Velocidade
de percepção

Habilidade motora

Fluência verbal

Agressão física

A linha abaixo mostra alguns fatores que, segundo pesquisas recentes, são mais relacionados a um dos sexos. Aqueles comportamentos com afinidade masculina aparecem à direita; os que têm características mais ligadas às
mulheres estão à esquerda. Quanto mais próximos ao meio da linha, menor é o peso do sexo. Por exemplo, meninos e meninas teriam a mesma facilidade para aprender conceitos matemáticos ou mexer em compuadores

Renato Grandelle

● Uma criança que brinca de
casinha é, necessariamente,
menina? A pergunta mostra co-
mo é fácil cair no estereótipo
em busca das reais diferenças
entre homens e mulheres.
Além da óbvia distinção anatô-
mica — definida ainda no pe-
ríodo embrionário —, ainda
não se sabe quando o sexo é
completamente determinado.
E também é incerto o peso de
genes, hormônios e da socie-
dade na definição do sexo. To-
dos, é claro, nascem com ten-
dência a uma determinada es-
colha. Mas há nuances no ca-
minho, cujo papel é cada vez
mais valorizado.

Em busca de uma resposta,
a ciência já deu suas escorre-
gadas. Até poucos anos atrás,
dizia-se que homens teriam
mais facilidade para matemáti-
ca — algo que, hoje, é negado.
E, se ver um garoto entre pa-
nelinhas e que tais ainda é in-
comum, o motivo são os pais.
De acordo com pesquisado-
res, os filhos só manifestam
preconceito contra certas
brincadeiras depois de condi-
cionados por adultos.

— Há uma série de compor-
tamentos facilitados pelos pro-
cessos hormonais, mas não se
pode negar a influência do am-
biente — pondera o neurobió-
logo Renato Malcher, professor
adjunto do Departamento de
Fisiologia da Universidade de
Brasília. — Estas experiências
não podem ser resumidas no
esquema “8 ou 80”. Há grada-
ções pautadas por contextos.

Biologia e comportamento

casam (e digladiam-se) na hora
de definir uma opção sexual,
especialmente até o fim da
adolescência — o período em
que a pessoa mais se sente à
vontade para experimentar. O
cérebro ainda não está maduro
e os hormônios gerados, inclu-
sive durante a relação amoro-
sa, interferem na definição por
preferências.

— É uma época de muita
abertura e questionamento, de
busca por respostas — ressalta
a neurologista Carla Tocquer. —
O jovem não está preso a cate-
gorias sociais como o adulto.

Papel dos hormônios
é revisado

A sociedade tem voz e influen-
cia em nossas escolhas, mas o
organismo também fala alto. Há
genes “pró-femininos” e “pró-
masculinos”, regidos por um
equilíbrio delicado. Em 2006, um
estudo da Universidade de Pa-
via, da Itália, revelou que um ge-
ne, conhecido como r-spondin1,
promove o desenvolvimento de
ovários. Sem eles, meninas expe-
rimentam um desenvolvimento

físico e psicológico semelhante
ao de um homem — embora te-
nham vagina.

Os hormônios também tive-
ram recentemente o seu papel
revisado. Atribuía-se ao estro-
gênio e à testosterona boa par-
te das diferenças biológicas
entre mulheres e homens.

— A influência dos hormô-
nios em nosso comportamento
é inegável — acentua Malcher.
— Por exemplo, as mulheres
conversam com crianças de
uma forma totalmente diferen-
te, mais infantilizada. Há um tra-
ço cultural nesse gesto, mas
trata-se, também, de uma adap-
tação biológica. A forma como
elas esticam as vogais fazem as
crianças terem mais facilidade
em captar a linguagem.

Estrogênio e testosterona,
portanto, não agem sozinhos.
Dividem o palco com o ambiente
de criação e até o DNA — o de-
senvolvimento de uma criança
pode induzir modificações no
material genético, fazendo com
que um gene seja mais ou menos
ativo em determinado tecido.

A maior influência dos hor-

mônios é na identidade de gêne-
ro (como homens e mulheres se
veem) e na orientação sexual
(homens, em geral, preferem re-
lações amorosas com mulheres,
e vice-versa). Quanto mais longe
dessa seara, menor é o poder de
estrogênio e testosterona.

— Os meninos tendem a pre-
ferir brincadeiras que envolvam
competitividade e vigor físico.
São mais agressivos e se movi-
mentam mais — compara Mal-
cher. — As meninas, por outro
lado, costumam interessar-se
por brincadeiras contemplati-
vas. Demonstram organização e
também comunicam-se mais.
Mas não necessariamente esses
comportamentos são exclusivos
de um sexo ou outro.

Existem diferenças que po-
dem ser creditadas à biologia.
A orientação espacial, por
exemplo. Mulheres tendem a
usar casas e ruas como refe-
rência; o homem orienta-se pe-
lo eixo do próprio corpo. Elas
têm mais facilidade para apren-
der outros idiomas e fazer mui-
tas tarefas simultaneamente;
eles concentram sua energia

em poucas atividades.
— Existem homens com

pouca testosterona, que po-
dem desenvolver comporta-
mentos e estruturas físicas fe-
mininas, e vice-versa — desta-
ca Sidarta Ribeiro, professor ti-
tular de Neurociências da Uni-
versidade Federal do Rio Gran-
de do Norte. — São fenômenos
vistos em todos os animais. Os
pássaros machos cantam; uma
fêmea, se tiver muita testoste-
rona, fará o mesmo.

Tamanho de áreas cerebrais
gera controvérsia

Sim, as mulheres têm maior
fluência verbal. E quando o as-
sunto muda para as ciências
exatas, a balança pende para o
lado masculino?

— Não conheço qualquer ba-
se neural para dizer que os ho-
mens são cognitivamente me-
lhores do que as mulheres —
rejeita Ribeiro. — Estas ideias
foram difundidas porque, até
menos de 50 anos atrás, a ciên-
cia era feita apenas por ho-
mens. Há uma série de estudos
psicológicos ainda tentando

comprovar esta suposta supe-
rioridade, mas, por enquanto,
não há provas efetivas.

A realização dessas expe-
riências mostra como o que-
bra-cabeça formado por gené-
tica, hormônios e cultura está
longe de ser montado. Uma
provável pista, que explicaria
qual sexo é o melhor no quê,
seria o tamanho de certas
áreas do cérebro. Mas o méto-
do também é controverso.

— É uma pretensão tentar re-
duzir o comportamento a dife-
renças cerebrais ainda não total-
mente conhecidas ou mesmo
aos genes — alerta Ribeiro. —
Um corpo não existe sem cultu-
ra. Um menino pode brincar de
casinha sem que a explicação
para isso passe por seu DNA. Ele
pode gostar de boneca e ponto.

Os especialistas ouvidos pe-
lo GLOBO são unânimes ao
avaliar que símbolos sempre
associados a meninos e meni-
nas estão defasados.

— Não há sentido em asso-
ciar gênero e brinquedo. Uma
menina ganha panelinhas de
presente, mas há cada vez mais
homens interessados em culi-
nária — avalia Malcher. — O im-
pacto psicológico de um garoto
brincando com boneca é menor
nele do que em seus pais. O
mais importante é o nível de
aprovação que ele percebe nos
adultos e na publicidade.

— Um menino, se brincar com
boneca, vai aprender a ter cuida-
dos. A garota que joga bola vai
desenvolver capacidade psico-
motora. São situações pouco de-
terminantes para o sexo. Se cau-
sam estranhamento, é por pre-
conceito — opina Carla. ■

“Há uma série de comportamentos facilitados
pelos processos hormonais, mas não se pode
negar a influência do ambiente
Renato Malcher, professor do Departamento de Fisiologia da UnB
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Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 24 abr. 2011, Economia, p. 42.




