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RESUMO 

GÊNERO E COGNIÇÃO: Este artigo reúne informações que visam esclarecer se de fato existem diferenças entre os gêneros no que se refere 
à cognição, em que consistem essas diferenças, o que as fundamenta do ponto de vista biológico e ambiental, e quais as evidências a favor 
de fatores biológicos subjacentes. 
Descritores: Cognição, Gêneros. 

 
ABSTRACT  

GENDER AND COGNITION: This up-to-date information is supposed to clarify if gender differences regarding cognition do really exist and how 
they are explained in biological and environmental perspectives. 
Keywords: Cognition, Genders.  

 
 
A afirmação de que há evidentes diferenças entre os gêne-

ros feminino e masculino dificilmente provocaria algum tipo de 
discussão apaixonada. Quase todos estariam pensando nas 
diferenças físicas evidentes, tais como força muscular, distri-

buição da gordura corporal, a pilificação corporal, a conforma-
ção da genitália externa e a anatomia interna do aparelho 
reprodutor, para citar apenas algumas. Seria impossível deixar 

de notar essas diferenças na imensa maioria das pessoas em 
vários estágios do desenvolvimento humano. Creio que todos 
concordariam em que essas diferenças são biológicas na sua 

origem, e que o meio ambiente possa ser um potente agente 
modificador de algumas delas. 

Devemos fugir da discussão ultrapassada do que seria 

mais importante para definir o fenótipo dos indivíduos: a natu-
reza ou o ambiente, pois nos nossos dias poucos negariam a 
importância dos dois, ou seja, nosso corpo é resultante de 

fatores biológicos, vários dos quais determinados por nossa 
herança genética e dos fatores ambientais aos quais estamos 
expostos desde muito cedo. Outros fatores modificadores 

poderiam ser condições patológicas, exemplos das quais dis-
cutiremos adiante. 

O que foi citado acima não deverá evocar grandes discus-

sões; porém, não se poderia dizer o mesmo quando as dife-
renças entre gêneros se referem aos aspectos cognitivos. E 
essa questão é tão explosiva que Lawrence “Larry” Summers, 

notório economista e Chefe do Conselho Econômico Nacional 
do presidente Barack Obama, acabou tendo que renunciar ao 
cargo de Presidente da Universidade de Harvard, em 2006, 

por ter especulado, em uma reunião pública, que as mulheres 

poderiam ter menores habilidades do que os homens em ma-
temática e ciências. Seguindo-se a esta fala o clamor público 
foi de tal magnitude (falou-se em um verdadeiro “tsunami”) que 

verbas de doação à Universidade foram canceladas, e abaixo-
assinados exigiram pedidos formais de desculpas de Summers 
que, de fato, acabou se desculpando para, logo depois, renun-

ciar ao cargo de 27o Presidente da Universidade de Harvard. 
A discussão sobre essas diferenças entre homens e mu-

lheres é dificultada por várias razões, entre as quais podería-

mos citar a forma pejorativa como esse assunto é frequente-
mente tratado, as anedotas a esse sobre esse tema, a posição 
extremada de feministas de plantão que veem a identificação 

de eventuais diferenças como mais uma forma de os homens 
continuarem a aprisionar as mulheres, tentando atribuir even-
tuais diferenças a um estado de inferioridade feminina etc. 

Nesta atualização, e nos artigos que os leitores encontra-
rão nas próximas páginas, tentaremos responder às seguintes 
questões: Essas diferenças existem? Em que consistem? Por 

que existem? Quais as evidências a favor de fatores biológicos 
subjacentes? Por que é importante identificá-los? 

Vários trabalhos sugerem que os homens são superiores 

às mulheres em várias atividades espaciais, enquanto as mu-
lheres seriam mais aptas em tarefas que requerem memória 
para a localização de objetos. Homens se saem melhor em 

raciocínio matemático, o que lhes dá vantagens na resolução 
de problemas, enquanto as mulheres se saem melhor em 
cálculos aritméticos. Mulheres demonstram vantagem em 
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tarefas de memória e fluência verbal e demonstram maior 
habilidade em tarefas de rapidez perceptual necessárias para 
o pareamento de itens diversos pela visão. Dentre as habilida-

des mais frequentemente citadas estão aquelas relacionadas 
com o domínio das funções espaciais, notadamente tarefas de 
rotação mental, nas quais haveria superioridade masculina. 

Por outro lado, em vários aspectos da linguagem, as mulheres 
seriam mais eficientes do que os homens. No que se refere às 
habilidades motoras, homens são mais hábeis em acertar um 

alvo, enquanto as mulheres são mais habilidosas em movi-
mentos delicados com as mão1. 

Uma vertente de interesse é o estudo da neuroanatomia 

dos gêneros. A presença de diferenças anatômicas entre o 
cérebro de homens e de mulheres seria um ponto de partida 
interessante. A diferença estrutural mais evidente e frequente 

entre o encéfalo de mulheres e de homens é o tamanho, uma 
vez que nos homens o cérebro é maior e mais pesado cerca 
de 10% a 15%. Sabemos que homens são, em média, mais 

altos e mais pesados do que as mulheres e, portanto, seria de 
se esperar que o encéfalo seguisse esse padrão. No entanto, 
a diferença a favor do cérebro masculino persiste mesmo após 

ter sido feita essa correção, e a diferença em peso é da ordem 
de cem gramas2. 

A aparente simetria dos hemisférios cerebrais é engano, 

porque uma observação mais minuciosa revelará assimetrias 
sutis, embora bastante consistentes. Assim é que cerca de 
75% dos espécimes de autópsia examinados apresentam o 

pólo anterior direito ligeiramente maior em superfície do que o 
esquerdo, e o pólo posterior esquerdo maior do que o direito. 
O planum temporale é maior à esquerda. 

Esse padrão de assimetria é o defaut na espécie humana, 
e a grande maioria dos casos em que essa assimetria não 
existe (assimetria reversa ou simetria) se refere a mulheres. 

Esses achados, ao lado de outros, fazem supor que o cérebro 
de mulheres é menos assimétrico do que o dos homens, e 
esse dado deve ter relação com outras evidências que apon-

tam para o fato de o cérebro feminino ser menos lateralizado 
em termos de especialização de funções (por exemplo, o sis-
tema funcional da linguagem ter representação bilateral). 

Outras estruturas encefálicas também demonstram dife-
renciação (dimorfismo) sexual, das quais uma das mais cita-
das se refere ao hipotálamo. Essa estrutura é, na verdade, um 

aglomerado de núcleos situados na base do crânio e que tem 
funções relacionadas com alimentação, sono, reprodução etc. 
Certos constituintes do hipotálamo são menores nas mulheres 

e, segundo LeVay3, em homens homossexuais. 
As comissuras inter-hemisféricas também têm sido apon-

tadas como apresentando dimorfismo sexual na espécie hu-

mana, muito embora existam controvérsias a esse respeito. A 
parte posterior do corpo caloso (esplênio) seria maior e teria 
aspecto bulboso nas mulheres. A comissura anterior também é 

maior nas mulheres, e a massa intermédia, que conecta os 

tálamos, está mais frequentemente ausente nos homens e, 
quando presente, é maior nas mulheres. 

No que se refere à comissura anterior, Allen e Gorski4 

compararam suas dimensões em 90 encéfalos provenientes 
de homens heterossexuais, homens homossexuais e mulheres 
heterossexuais. O plano sagital medial mostrou-se 18% maior 

nos homens homossexuais quando comparados às mulheres 
heterossexuais, e 34% maior do que nos homens heterosse-
xuais. 

As assimetrias das comissuras fazem supor que o número 
mais elevado de fibras nervosas nas mulheres deva facilitar a 
transmissão de informações entre os dois hemisférios cere-

brais. 
Recentemente, Catani et al.5 utilizaram a ressonância nu-

clear magnética funcional com uma nova tecnologia para reali-

zar uma verdadeira dissecção virtual no intuito de estudar os 
tratos que estabelecem as conexões entre várias áreas rela-
cionadas à função da linguagem, e puderam demonstrar que 

um desses tratos, o que conecta a área de Broca diretamente 
com a área de Wernick (trato longo direto), só pode ser identi-
ficado no hemisfério cerebral esquerdo. Na população estuda-

da, esse trato pôde ser identificado em ambos os hemisférios 
cerebrais mais frequentemente nas mulheres. Aplicaram um 
teste de memória verbal em todos os indivíduos estudados e 

obtiveram os melhores resultados naqueles casos em que a 
representação do trato era bilateral. Essa é uma evidência 
adicional a favor da tese de que homens e mulheres diferem 

em alguns aspectos da linguagem, e que as mulheres de-
monstram uma habilidade superior e desenvolvida de forma 
bilateral. 

Outra diferença entre o cérebro de homens e mulheres se 
refere à densidade sináptica, ou seja, a quantidade de sinap-
ses presentes em uma determinada área do córtex. Segundo 

resultados de estudo conduzido por Alonso-Nanclares et al.6,  
a densidade sináptica do neocórtex temporal anterior tem 
maior densidade, em todas as camadas, nos homens. A me-

nor diferença encontrada foi na camada II (18%) e a maior 
(52%) na camada V. Esses 52% a mais se referem a 678 
milhões de sinapses por mm³! Tentando justificar resultados 

discrepantes observados na literatura, esses autores sugeri-
ram que isso se deva, ao menos em parte, ao fato de os estu-
dos terem analisado regiões diferentes do neocórtex. 

Além das já citadas diferenças anatômicas, vários traba-
lhos têm evidenciado diferenças funcionais, demonstrando por 
exames de imagem que, perante uma tarefa do domínio da 

linguagem, o padrão de ativação cerebral registrado é mais 
lateralizado em homens do que em mulheres. Frente à mesma 
tarefa desse domínio, homens ativam áreas do hemisfério 

cerebral esquerdo, enquanto as mulheres ativam áreas bilate-
rais7.  

Muito embora se admita uma vantagem feminina nas habi-

lidades da linguagem, é preciso salientar que resultados dis-
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crepantes têm sido publicados, e vale a pena lembrar que 
quando se discute o sistema da linguagem vários subsistemas 
diferentes podem estar sendo investigados, tais como o fono-

lógico, o morfológico, o léxico, o semântico, o pragmático e o 
discurso. Quando analisamos com cuidado os vários estudos 
vemos que aqueles referentes às alegadas vantagens femini-

nas envolvem principalmente a memória verbal, a habilidade 
de soletração e fluência verbal na vida adulta. Não se compro-
varam vantagens femininas quantitativas em vocabulário1. Do 

ponto de vista do desenvolvimento, todavia, vários pesquisa-
dores têm sugerido que meninas são mais precoces na aquisi-
ção da linguagem e demonstram vocabulário maior do que os 

meninos de mesma idade8. 
Phillips et al.9 demonstraram que, frente a uma tarefa de 

audição passiva, os homens ativam áreas temporais do hemis-

fério cerebral esquerdo, e as mulheres ativam áreas temporais 
bilateralmente (Figura 1). 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. 
Padrão de ativação cerebral durante tarefa de audição passiva. Homens ativam áreas do  
hemisfério cerebral esquerdo, enquanto as mulheres ativam áreas em ambos os hemisférios. 

 
 
 

Outro domínio cognitivo em que diferenças entre os gêne-
ros têm sido consistentemente descritas é o da habilidade 
espacial. As diferenças mais evidentes se referem às tarefas 

que têm sido denominadas de “rotação mental”, nas quais se 
pede que o sujeito imagine como uma determinada figura 
ficará depois de sofrer uma nova orientação no espaço (Figura 

2). A diferença entre os sexos é aparente em uma variedade 
dessas provas, sejam elas compostas por figuras familiares ou 
não familiares, bi ou tridimensionais1. 

Aquilo que podemos denominar de habilidade navegacio-
nal seria a possibilidade de desenvolvermos um “mapa cogni-
tivo”. Quando retornamos de um determinado lugar, precisa-

mos imaginar o caminho inverso ao que percorremos na ida 
ou, se não utilizarmos a mesma rota, precisaríamos imaginar 
um caminho alternativo com base no que identificamos na ida. 

Essa competência é, em geral, superior nos homens. Há evi-
dências robustas no sentido de que essa habilidade navega-
cional não só é diferente do ponto de vista quantitativo, mas 

também do qualitativo, ou seja, homens e mulheres parecem 
se utilizar de mecanismos diferentes para se orientar. Homens 
utilizam, em geral, pistas cartográficas (norte, sul, tantos qui-

lômetros etc.), enquanto as mulheres utilizam mais objetos 
referenciais (uma casa verde, uma banca de jornais etc.). 
Seria difícil admitir que essas diferenças sejam decorrentes de 

fatores puramente ambientais, uma vez que já têm sido obser-
vadas em animais de laboratório em que os animais machos e 
as fêmeas utilizam pistas cartográficas e objetos referenciais, 

respectivamente, para achar comida em um labirinto radial. 
Uma área de interesse que tem sido estudada mais recen-

temente se relaciona com a competência em relações sociais.  



 

���������	��
������������������������������*

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. 
Prova de rotação mental. 

 

 
Teoria da Mente (TM) é a habilidade em fazer inferências 

sobre as intenções, crenças e emoções dos outros, com o 

propósito de prever e explicar o seu comportamento. É uma 
habilidade fundamental para que possamos nos relacionar com 
os outros de forma empática. Pesquisas na área da TM suge-

rem que se desenvolva mais cedo nas mulheres, e que meninas 
e mulheres são, em geral, mais hábeis em fazer inferências a 
respeito do estado mental dos outros e ajustar o seu comporta-

mento de acordo com o esperado socialmente10-12. 
Essas diferenças devem decorrer, ao menos em parte, das 

diferenças no interesse social já demonstrado. Meninas por 

volta dos 12 meses de idade demonstram maior interesse em 
interações diádicas13, preferem olhar por mais tempo para um 
filme que mostre uma face do que para um sobre carros14, e 

fazem mais contacto visual15. Mostram-se mais interessadas 
em faces do que em estímulos espaciais/mecânicos já logo 
após o nascimento16.  

Vários trabalhos demonstraram vantagem feminina na lei-
tura de sinais comunicativos não verbais. Neste sentido, estu-
do de Hall17 indicou que as mulheres são, em média, melhores 

do que os homens na interpretação da linguagem corporal, da 
inflexão vocal e de expressões faciais. Estudo de Baron-
Cohen et al.10 mostrou que mulheres são superiores aos ho-

mens na atribuição de estados mentais sutis pela visualização 
da região dos olhos. Mas, na verdade, nem todos os resulta-

dos publicados são consistentes18. Uma possível causa das 
inconsistências apontadas poderia ser as diferentes nuances 

emocionais pesquisadas nos diversos artigos.Um dos estudos 
publicados19, por exemplo, concluiu que, muito embora as 
mulheres sejam melhores na identificação das emoções em 

geral, os homens são melhores na identificação da raiva. De 
todo modo, podemos afirmar que as mulheres são, em geral, 
mais empáticas do que os homens. 

Uma linha interessante de pesquisa é a que investiga pos-
síveis diferenças entre meninos e meninas em tenra idade. 
Caso sejam observadas diferenças significativas no compor-

tamento, temperamento, atividade motora e provas de empatia 
entre crianças de gênero diferente em idades precoces, tería-
mos um argumento a favor da presença de fatores biológicos, 

uma vez que, dependendo da idade estudada, não haveria 
tempo para que o ambiente induzisse padrões diferentes nas 
crianças de ambos os sexos16. 

Connellan et al.16 descreveram que meninos recém-
nascidos olhavam por mais tempo para um móbile, as recém-
nascidas olhavam mais tempo para faces. Já em 1979 havia 

sido observado que meninas recém-nascidas faziam contato 
visual com seus cuidadores por tempo significativamente mai-
or do que meninos20. 

Mais recentemente Nagy et al.21 estudaram a capacidade 
de imitação de uma tarefa motora (extensão do dedo indica-
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dor) em crianças com 3-96 horas de vida. A imitação é consi-
derada como a troca comunicativa mais precoce. Foram estu-
dadas 41 crianças (22 do sexo masculino). Essas crianças 

foram observadas e filmadas enquanto o examinador fazia 
movimentos com o dedo indicador de ambas as mãos.  Todos 
os movimentos espontâneos bem como os de imitação reali-

zados pelas crianças eram registrados. O número total de 
movimentos mostrou-se igual para meninos e meninas; porém, 
essas últimas mostraram mais movimentos “finos”, mais movi-

mentos imitativos, respostas mais rápidas durante a imitação, e 
frequência cardíaca mais elevada. Os autores sugeriram, com 
base nos seus resultados, que as meninas recém-nascidas 

com sua habilidade imitativa mais acurada e rápida poderiam 
criar um ambiente social mais responsivo e interativo, o que 
poderia levar a diferenças no desenvolvimento cognitivo e 

sócio-emocional comparadas com os meninos. 
Para entender as razões pelas quais as diferenças descri-

tas existem, podemos aventar a hipótese de que fatores evo-

lucionistas sejam os mais importantes. Em períodos pré-
históricos, homens e mulheres tinham que desempenhar pa-
péis bastante diferentes. Enquanto os primeiros eram os su-

pridores de comida e segurança, na qualidade de caçadores 
tinham que andar por longas distâncias, caçar e regressar ao 
clã; as mulheres, por sua vez, tinham a seu encargo os cuida-

dos com os filhos, e a localização de comida (coletoras) em 
locais próximos à sua moradia. Os primeiros acabaram por 
desenvolver a capacidade de acertar alvos, de utilizar a capa-

cidade de memorizar trajetos e de poder percorrê-los na volta 
de forma muito eficiente. As mulheres desenvolveram memória 
para objetos de referência e habilidades manuais maias deli-

cadas. Admite-se que as mulheres tenham visão mais ade-
quada em ambientes pouco iluminados e um campo visual 
mais largo, enquanto os homens teriam melhor visão à distân-

cia, com um campo visual mais restrito. 
Homens e mulheres diferiam em outras atividades, uma 

vez que os homens fabricavam ferramentas e armas, e eram 

os responsáveis pela proteção do clã contra predadores e 
inimigos; e as mulheres coletavam alimentos, preparavam as 
refeições e roupas, e tomavam conta da moradia além, é claro, 

de cuidar das crianças. Esta divisão de tarefas colocou pres-
são evolutiva diversa em homens e mulheres, cada sexo tor-
nando-se mais capaz nas habilidades a eles atribuídas. Pela 

lei da seleção natural, os homens foram selecionados para a 
navegação a longas distâncias e para atingir alvos com preci-
são. As mulheres, por sua vez, foram selecionadas com base 

em sua habilidade de navegação em curtas distâncias, usando 
marcos referenciais e discriminações perceptuais eficientes 
que lhes permitiam detectar pequenas e sutis alterações na 

face de uma criança, por exemplo, ou pequenos sinais indica-
tivos da presença de um intruso. 

Visto por este ângulo, podemos supor que as diferenças 

entre homens e mulheres presentes atualmente representem o 

legado de nossos ancestrais e que continuamos a manter 
intactos comportamentos apreendidos ao longo de séculos de 
evolução. 

Mesmo aceitando-se fatores evolutivos como possível ex-
plicação para as diferenças assinaladas, ainda seria necessá-
rio explicar de que forma essas habilidades assimétricas pode-

riam se manifestar, e uma possível explicação é a hipótese 
humoral, particularmente a hipótese de que níveis em testoste-
rona durante o período pré-natal e pós-natal presentes no 

organismo seriam o fator que organizaria o sistema nervoso 
central a se configurar no formato masculino ou feminino. 

O sistema endócrino está presente em todos os aspectos 

da gestação, incluindo a implantação do óvulo, a formação da 
placenta, a adaptação física da mãe, o desenvolvimento em-
brionário e fetal, o parto, o nascimento e a adaptação do re-

cém-nascido ao mundo extrauterino22. Os hormônios têm 
influência em ampla rede de funções que envolvem a reprodu-
ção, o crescimento e o desenvolvimento, a homeostase, a 

produção, a utilização e o armazenamento de energia. 
Experimentos em animais demonstram que os hormônios 

gonadais são essenciais para a diferenciação sexual tanto do 

corpo quanto do cérebro, e isso vale para os andrógenos, os 
estrógenos e as progestinas. Os efeitos dos hormônios são 
classificados em organizadores e ativadores. Os efeitos orga-

nizadores são aqueles que ocorrem cedo no desenvolvimento 
e são duradouros, enquanto os ativadores ocorrem mais tardi-
amente, são transitórios e se superpõem aos organizadores. 

Esses últimos exercem seus efeitos no sentido de tornar fun-
cionais os tecidos ou órgãos sobre os quais atuam. 

Na verdade, esta divisão proposta é artificial porque nem 

sempre os hormônios são apenas de um ou outro tipo. Efeitos 
organizadores ocorrem durante um período sensível ou critico, 
ou seja, ocorrem em uma época em que o tecido ou órgão 

pode ser modificado por influências ambientais. 
Sabemos há algumas décadas que a castração de animais 

machos durante o período pré ou neonatal evita o desenvolvi-

mento da genitália masculina, enquanto que o tratamento de 
animais fêmeas com andrógenos masculiniza sua genitália23. 

Phonix et al.24 estudaram os efeitos de experimentos simi-

lares no desenvolvimento do cérebro de cobaias. Expuseram 
fetos femininos à testosterona e puderam observar que, quan-
do adultos, estes animais mostravam comportamento copula-

tório mais do padrão masculino do que do feminino. Experi-
mentos similares foram realizados com vários mamíferos, 
comparando machos castrados, machos normais, fêmeas 

tratadas com andrógenos e fêmeas normais em uma série de 
comportamentos dimórficos. Machos castrados demonstram, 
em geral, desenvolvimento neural, cognição e comportamento 

de tipo feminino, enquanto fêmeas tratadas com andrógenos 
apresentam, em geral, desenvolvimento neural, cognição e 
comportamento com padrão masculino. 
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Admite-se que os hormônios gonadais estejam envolvidos 
na diferenciação sexual do cérebro, o que implica no chamado 
sexo neural responsável pelo tipo de secreção das gonadotro-

pinas, orientação sexual, comportamento e identidade gênero-
dependente25.  

Já se sabe que, em animais, o período crítico para a dife-

renciação sexual do cérebro ocorre quando as diferenças 
sexuais na testosterona sérica são mais elevadas26. É prová-
vel, portanto, que seja esse um período importante para a 

masculinização cerebral na espécie humana também. A bios-
síntese da testosterona inicia por volta da nona semana25. A 
diferença máxima nos níveis séricos ocorre entre a 12a e a 18a 

semanas27.  
Pelo que sabemos atualmente, é possível imaginar que os 

níveis séricos de testosterona presentes em determinados 

períodos da vida intrauterina e neonatal são elementos impor-
tantes na configuração do sistema nervoso, formatando-o no 
padrão masculino (níveis elevados) ou feminino (níveis mais 

baixos)22. 
Alguns experimentos realizados pela natureza dão mais 

peso ao valor do ambiente hormonal na composição do perfil 

cognitivo-comportamental na espécie humana. A hiperplasia 
adrenal congênita, por exemplo, condição na qual há produção 
de elevados níveis sanguíneos de andrógenos, quando afeta 

meninas, determina a presença de comportamentos habitual-
mente masculinos: brincadeiras com forte contacto físico, 
preferência por amigos meninos, pouco interesse por bebês, 

escolha de brinquedos “de meninos” etc. 
Adultos que recebem grandes quantidades de hormônios 

do sexo oposto passam, após certo tempo, a adotar padrões 

comportamentais e cognitivos do sexo oposto. 
Para concluir, podemos enfatizar que existem evidências 

bastante robustas no sentido de comprovar diferenças cogniti-

vas entre os gêneros e que, sem negar a importância funda-
mental dos elementos ambientais, obviamente importantes na 
determinação de como nosso cérebro funciona, chamam a 

atenção para a presença de fatores biológicos e inatos. O 
ambiente pode, sem dúvida alguma, modificar essas habilida-
des, mas dentro de limites impostos pela biologia. Negar a 

importância da biologia, como fazem alguns, é tão absurdo 
quanto negar a importância do ambiente. 
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