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Sexos e competências

❖ existem diferenças?

❖ quais?

❖ por quê?

❖ qual a importância?

❖ por que é tão difícil aceitar essas diferenças?



Sexos e competências

❖O presidente  da Universidade de

Harvard Lawrence Summers 

desencadeou o que foi  denominado de 

“um verdadeiro tsunami”

❖levantou a possibilidade de “diferenças inatas” entre 
homens e mulheres para explicar o número reduzido de 
mulheres em algumas áreas da ciência

Larry Summers



ué! 
é diferente!!



Desenvolvimento / sexos

❖ diferenciação durante a infância

❖ meninas crescem mais rapidamente do que 

meninos

❖ atingem 50% da sua altura em média aos 1,75 anos 

em comparação com 2,0 anos nos meninos

❖ na verdade, esta diferença está presente desde o 

período fetal, uma vez que no meio da gestação o 

esqueleto das meninas se mostra 3 semanas mais 

avançado do que o dos meninos
Tanner, 1978



❖ estudo longitudinal

❖ 126 meninas e 141 meninos

❖ 88% brancos

❖ idade de inclusão no estudo: 15 a 40 meses

Sequencial acquisition of toilet-training skills: a descriptive study

of gender and ages diferences in normal children. Schum et al., 2002



❖ em todas as fases do controle 
esfincteriano, as meninas foram mais 
precoces:
❖ demonstraram interesse em usar o pinico:
❖ meninas: 24 meses

❖ meninos 26 meses

❖ ficaram secas por duas horas:
❖ meninas: 26 meses

❖ meninos 29 meses

❖ indicaram a necessidade de ir ao banheiro:
❖ meninas: 26 meses

❖ meninos 29 meses

Sequencial acquisition of toilet-training skills: a descriptive study

of gender and ages diferences in normal children. Schum et al., 2002



Atividades e brincadeiras





Alexander e Hines, 2002



Desenvolvimento / gêneros (Jaconetti et al., 2003)

atitudes e experiências 
com relação à Ciências 
em meninos e 
meninas:

mais 
interessados em 
Ciências

não tão 
interessadas em 
Ciências

acreditam que 
vão bem porque 
são espertos

se julgam menos 
espertas em 
Ciências

confiam em suas 
habilidades 
nestas matérias

têm pouca 
confiança em 
suas habilidades 
em Ciências

maior 
participação nas 
aulas de Ciências

participam 
menos do que os 
meninos

participam em 
mais atividades 
de Ciências 
extraescolares

participam 
menos do que os 
meninos

meninos                             meninas



Diferenças no trabalho

e profissões





Frequência de condições neuropsiquiátricas

deficiência mental

autismo infantil

paralisia cerebral

transtorno de déficit de atenção 

com hiperatividade

dislexia

dificuldades na aprendizagem escolar

demência Alzheimer

depressão e distimia

desordem de ansiedade



Biologia e/ou Ambiente?
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Por que somos 
diferentes?



Milhões de anos

presente

bipedestação
ferramentas fogo

maior expansão
cerebral
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Australopthitecus afarensis ( 3 a 4 MA) Lucy





Homo sapiens (130 000 a 200 000 A)



Australophitecus Homo habilis Homo erectus Homo neanderthalensis Homo sapiens 



Eesquerdo direito





Fatores hormonais

❖ igualmente ao que se refere à diferenciação sexual, a 
diferenciação comportamental ou cerebral parece 
depender, no macho, da presença dos hormônios sexuais 
nos primórdios da vida

❖ estes efeitos precoces dos hormônios sexuais sobre o 
comportamento são chamados de efeitos organizacionais

❖ na ausência de hormônios sexuais antes e imediatamente 
após o nascimento, irá se desenvolver o padrão feminino

❖ nosso conhecimento neste assunto tem aumentado com 
experimentos nos quais o padrão hormonal de animais é 
alterado antes ou logo após o nascimento 





Diferenças anatômicas SNC

❖ a maior diferença estrutural entre os 

cérebros de homens e mulheres é o tamanho: 

no homem são cerca de 10% a 15% mais 

pesados e maiores

❖ quando se leva em conta o tamanho do 

corpo, ainda assim encontramos, nos 

homens, cerca de 100 G a mais



❖ cito arquitetura do córtex 

temporal posterior:

❖ 5 mulheres e 4 homens 

destros e saudáveis

❖ mulheres apresentaram 

11% a mais de neurônios

❖ esta diferença ocorreu às 

custas das camadas II e 

IV (a célula granular é o 

principal interneurônio) camadas do córtex cerebral

I
II

III

IV

V

VI

molecular

granular externa

piramidal externa

granular interna

piramidal interna

fusiforme

Witelson et al., 2002

Diferenças anatômicas SNC



Language-associated cortical regions are 

proportionally larger in the female brain. 
(Double et al., 1997)

❖ material de 21 necropsias (10 homens e 11 mulheres)

❖ volume do giro temporal superior era 17% maior nas 
mulheres; o planum temporale era 29,8% maior

❖ volume da área de Broca, nas mulheres, era 20,4% maior

❖ não foram encontradas diferenças significativas no 
tamanho dos pólos frontais nem na medida desses 
volumes nos dois hemisférios



planum temporale



área de Broca



Giro temporal superiorGiro temporal superior



Hipotálamo
❖ é uma das regiões cerebrais onde se tem 

observado diferenciação sexual

❖ é um aglomerado de núcleos  que sabidamente 

se relaciona com funções de alimentação, sono, 

reprodução etc.

❖ dois dos  núcleos intersticiais do hipotálamo 

anterior, são maiores nos homens

❖ LeVay (1991)  encontrou esta mesma região de 

tamanho reduzido em homens homossexuais, 

quando comparados a homens heterossexuais





❖Controla o sistema nervoso
autônomo dos seres humanos;

❖Atua no controle da
temperatura do corpo
humano;

❖Controla e regula os processos
de sede e fome;

❖Atua no controle das emoções
e comportamentos (funções
exercidas em conjunto com o
sistema límbico);

❖Atua no processo de contração
muscular (cardíaco e liso);

❖Atua na regulação de secreção
de diversas glândulas que
produzem hormônios;

❖Age no controle de vários
hormônios pela hipófise;

❖Age nos processos
relacionados ao desejo sexual;

❖Regula os estados de
consciência e ritmos
circadianos (horários de vigília
e sono).

Hipotálamo



D DE E

PT assimétrico PT simétrico



•20 sujeitos destros
• 10 homens

• 10 mulheres

•audição de um texto

• ressonância magnética funcional

Temporal lobe activation demonstrates sex-
based differences during passive listening
(Phillips et al, 2001)



padrão de ativação em homens (H) e em mulheres (M)



tarefa de audição passiva : padrão de ativação bilateral em uma mulher (Phillips, 2001)



O encéfalo
conexões inter-hemisféricas

corpo caloso

esplênio do

corpo caloso

aderência

intertalâmica

comissura

anterior



Sexos e diferenças

❖homens e mulheres compartilham quase todos os 

genes

❖as diferenças entre seus cérebros são pequenas

❖o nível de inteligência geral é similar

❖utilizam a linguagem e pensam de forma muito 

semelhante

❖sentem as mesmas emoções básicas

❖porém algumas diferenças entre os sexos têm sido 

demonstradas



Competências femininas:

❖ são mais empáticas, cooperativas e julgam melhor o 
comportamento das pessoas

❖ desenvolvem suas habilidades de linguagem mais 
rapidamente, sendo mais eficazes em decifrar e 
compreender certas nuances de significado

❖ são mais hábeis na geração de idéias, especialmente por 
meio de palavras

❖ são melhores na combinação de elementos diversos

❖ são mais rápidas na comparação de objetos semelhantes

❖ são melhores em cálculos matemáticos

❖ são mais hábeis em trabalhos manuais delicados



Competências masculinas

❖ se sobressaem em raciocínio matemático, apesar de não 

serem tão eficientes em cálculos aritméticos

❖ são mais hábeis em tarefas espaciais

❖ têm maior habilidade em tarefas de rotação mental

❖ atingem alvos com maior precisão

❖ percebem melhor figura/fundo

❖ distinguem melhor formas embutidas em padrões 

complexos

❖ são melhores em habilidades mecânicas



Atenção visual 
(Storer e Schwartzman, 2003)

❖ estudados 50 meninos e 50 meninas com 9 

anos de idade

❖ teste de atenção visual com uma prova de 

cancelamento com lápis e papel

❖ avaliaram:

❖ tempo total de execução da tarefa

❖ número de erros de omissão

❖ número de erros de comissão



Tarefa de cancelamento com lápis e papel (alvo letra A)

Weintraub e Mesulam, 1985



Tarefa de cancelamento com lápis e papel (alvo letra A)

Weintraub e Mesulam, 1985
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meninas: média de 122,02+-4,08 segundos

meninos: média de 138,06+-4,90 segundos
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meninas: média de 2,88+-0,55 omissões

meninos: média de 5,20+-0,84 omissões



Emoções

&
Interação social



The essencial difference Baron-Cohen 2003

❖ cérebro feminino: Empathizing (E)
❖ propensão a identificar emoções de outras pessoas 

e pensamentos e a responder a elas com as 
emoções apropriadas

❖ o cérebro masculino: Systemizing (S)
❖ propensão a analisar, explorar e construir sistemas



Exemplos do teste : lendo a mente pelo olhar (Baron-Cohen)

para cada figura, escolha qual a palavra que melhor descreve

o que a pessoa na figura está pensando ou sentindo

desejo

zombaria perturbação

persuasão



insistênciazombaria

diversão tranquilidade



preocupação

irritação sarcasmo

cordialidade



decisão

horror

diversão

chateação



arrogância gratidão

sarcasmo tentativa



cordialidadedomínio

culpa horror



Emoções e sexos

❖experiências com forte conteúdo emocional são mais 

lembradas do que experiências neutras

❖nos lembramos melhor de eventos traumáticos e 

fotografias com forte carga emocional

❖há evidências de que a memória para estímulos e 

experiências emocionais seja diferente em homens e 

mulheres



Emoções e sexos

❖mulheres se lembram de mais eventos autobiográficos

❖relatam lembranças mais rapidamente e com maior 
intensidade emocional frente a dicas

❖relatam mais vívidas lembranças do que seus maridos a 
respeito do seu primeiro encontro, ultimas férias e 
discussões recentes



Emoções e sexos (Pinker, 2003)

❖homens competem de forma violenta, por vezes 
levando à morte do oponente

❖mulheres competem desacreditando os oponentes ou 
utilizando outras formas de agressão verbal 

❖entre crianças, os meninos brincam, por mais tempo, 
de forma agressiva em brincadeiras com forte contacto 
físico



Emoções e gêneros (Pinker, 2003)

❖mulheres são mais atentas ao choro de seus bebês 
e mais solicitas com suas crianças

❖meninas brincam mais com papeis parentais e 
imitando regras sociais

❖meninos de luta, caça e manipulando objetos



Emoções e gêneros (Pinker, 2003)

❖mulheres experimentam todas as emoções mais 

intensamente, com exceção da raiva

❖têm relações sociais mais íntimas

❖demonstram maior empatia com suas amigas

❖mantém mais contacto visual

❖sorriem e riem mais



Percepção de faces em crianças com  2 a 5 

dias de vida e com 4 meses.



Jennifer ET

percepção da face em 100 crianças com 1 dia de vida



Competência verbal

❖ a impressão de que as mulheres possuem melhores habilidades 
verbais do que os homens origina-se na observação de que as 
meninas, em geral:

❖ nas fases iniciais da aquisição da fala, articulam antes e 
melhor do que os meninos

❖ produzem sentenças mais longas

❖ têm vocabulário maior

❖ falam  gramaticalmente mais correto 

❖ lêem melhor do que os meninos

❖ são mais eficientes em testes que requerem a geração de 
palavras com uma limitação qualquer como, por exemplo, 
palavras contendo determinadas letras, embora não sejam 

necessariamente melhores em produções narrativas



competência matemática

❖ meninos parecem ser superiores no uso de raciocínio 

matemático necessário para resolver problemas

❖ meninas parecem ser superiores nos aspectos 

computacionais ou de cálculo

❖ como estes aspectos são ensinados em conjunto, fica 

difícil atribuir-se a superioridade de um dos grupos a 

eventuais expectativas por parte dos professores



competência matemática

❖ estudo comparando jovens de ambos os sexos com 13 anos 
de idade nos EUA e na Tailândia (Engelhard, 1990) indicou 
que:

❖ nos dois países, as meninas são melhores nos componentes 
computacionais dos testes de matemática

❖ os meninos são melhores na solução de problemas

❖ padrões similares foram encontrados em crianças de 
escolas elementares nos EUA, Taiwan e Japão (Lummis e 
Stevenson, 1990), sugerindo haver consistência entre 
culturas e raças diferentes



competência matemática

 levantamento da National Science Foundation (1991) 
de todas as pessoas com grau de doutorado 
trabalhando em diferentes campos da ciência mostrou 
que:

◼ a porcentagem de mulheres trabalhando nas 
ciências relacionadas à física e à engenharia era 
muito menor do que nas áreas biológicas (inclusive 
a médica) e ciências sociais

◼ em física e engenharia menos de 5% dos doutores 
eram do sexo feminino, enquanto que em biologia  
era cerca de 25%



Competências 

motoras







Habilidade motora digital (Lopes & Schwartzman, 2003)

❖estudamos 100 crianças destras com 7 anos de idade

❖50 meninos e 50 meninas

❖utilizamos o Teste de Destreza Digital de O’Connor
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meninos x meninas
desempenho geral

mão direita + mão esquerda
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as mulheres são mais eficientes nas duas tarefas

a
b

copiar posturas de mãos
copiar tipos de espaçamento

dos dedos



os homens são mais eficientes em atingir alvos



Habilidades espaciais



Habilidades espaciais

❖ existem  diferenças entre homens e mulheres na 

habilidade espacial avaliada pela pontuação em certos 

testes

❖ as maiores e mais consistentes diferenças referem-se a 

tarefas denominadas de “rotação mental”, nas quais o 

indivíduo deve imaginar como seria a aparência de uma 

determinada figura quando colocada  em outra posição



Quais figuras da direita correspondem à figura do extremo esquerdo 

após sofrer qualquer rotação no espaço? 





Qual ou quais figuras, entre as da direita, são iguais à da 

esquerda após rodar no espaço? 





o sujeito tem que decidir qual das figuras à direita representa 

a forma como ficará a da esquerda quando dobrada



Quando esta imagem plana é montada em 3D, que sólido abaixo ela 

pode formar?





exemplo do teste da figura escondida: o sujeito

tem que encontrar uma das cinco figuras de cima

no desenho de baixo

resposta correta: D



tarefa do nível da água: a linha da água deve 

ser desenhada nos 2 potes fechados



PERDIDO NOS QUADRADOS

Você consegue achar o caminho até o meio do labirinto abaixo, 

começando de onde está a seta? Você tem três minutos.



Estudo do desempenho da habilidade espacial de homens e 

mulheres em um labirinto similar à “casinha da fumaça” do corpo 

de bombeiros de São Paulo (Burgani e Schwartzman, 2004)

❖ estudados 40 sujeitos:

❖ 10 homens 

❖ 10 mulheres

❖ 10 homens bombeiros

❖ 10 mulheres bombeiras

❖ Tarefa:

❖ tempo para percorrer o labirinto 

❖ cinco passagens consecutivas



entrada

saída

6,5 metros

8,5 metros

Esquema do labirinto



Tempo médio dos grupos x passagens

H

M

HB

MB
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H – homens não bombeiros

M  mulheres não bombeiras

HB – homens bombeiros

MB – mulheres bombeiras



labirinto com braços radiais



labirinto com braços radiais











Percepção



Gender differences among newborns on a transient

otoacoustic emissions test for hearing (Cassidy, 2001)

❖ estudou a resposta às emissões otoacústicas

em 350 bebês

❖ crianças nascidas a termo

❖ 170 meninos/180 meninas

❖ testadas durante as primeiras 48 horas de vida
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Audição

❖ esta diferença assinalada pode ser 

determinada, inteiramente, à uma maior 

sensibilidade do ouvido interno

❖ a diferença descrita é mais acentuada nos 

adultos do que nas crianças



ativação dos lobos temporais em uma tarefa de audição passiva;

os homens demonstram ativação assimétrica enquanto que as

mulheres demonstram ativação simétrica (Phillips et al., 2001)



mulheres homens

Visão



Habilidades Sociais



Percepção social

❖ podemos utilizar informações sobre o 

comportamento dos outros principalmente 

enquanto nos comunicamos com eles e esta 

habilidade pode ser chamada de percepção 
social

❖ além da linguagem, fazem parte da 

comunicação vários aspectos não verbais tais 

como o tom de voz, a postura ou atitude e 

gestos, para citar apenas alguns



Percepção social

❖ é senso comum que as mulheres são melhores na 

percepção social e esta impressão tem sido 

comprovada por vários estudos objetivos

❖ revendo mais de 50 estudos publicados, Hall (1984) 

afirma que mais de 80% dos trabalhos aponta para 

uma vantagem feminina em tarefas envolvendo a 

leitura destas pistas sociais

❖ as diferenças eram mais evidentes para o uso de 

pistas visuais como movimentos corporais e 

expressões faciais















Dra. Temple Grandin

todo mundo se entende

sem falar! já sei! SÃO

TODOS TELEPATAS 

menos eu



❖ Estudados 2 componentes da Teoria da Mente: cognitivo e 

afetivo

❖ 151 adolescentes 13 anos de idade e 174 com idade de 16 

anos

❖ Utilizados questionários adequados

❖ Nos 2 aspectos as mulheres pontuaram melhor 

❖ Nos homens a pontuação nos aspectos cognitivos mostrou-se 

superior  aos dos aspectos afetivos

Bialecka-Pikul et al., 2017



Hormônios





Psicologia da hiperplasia adrenal 

congênita (Ehrhardt, 1975)

❖ estudadas 17 mulheres com HAC

❖ idade entre 4,3 e 19,9 anos 

❖ todas em tratamento hormonal e com 

correção cirúrgica



HAC

irmãs não afetadas

meninas com hiperplasia adrenal congênita são
mais ativas do que suas irmãs não afetadas

diferença significativa

diferença não 
significativa

diferença significativa

preferência por
amigos meninos

tendência a
iniciar brigas

atividade intensa

porcentagem



meninas com hiperplasia adrenal congênita são menos interessadas 
em casamento e maternagem do que suas irmãs não afetadas

HAC
irmãs não afetadas

diferença significativa

diferença significativa

diferença significativa

diferença significativa

diferença não significativa

desinteresse ou aversão
a cuidar de bebês

ausência ou desinteresse
em gravidez ou 

maternagem

pouca presença ou
ausência de casamento

nas brincadeiras ou
devaneios

profissão mais importante 
ou mesma importância 

do que o casamento

brinquedos: pouco ou
nenhum interesse 

em bonecas

percentagem



As diferenças

existem,

e daí?



Quer saber mais?

• The Essential Difference
• Baron-Cohen 2003 Basic Books

• Sex Differences
• Linda Mealey 2000 Academic Press

• The Two Sexes
• Eleanor E. Maccoby 1998 First Harvard University Press
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