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Descubra as diferenças – O cérebro e o gênero
ração de algumas regiões cerebrais se Efetivamente, um estudo recen-ada vez há mais dados a 
alterar, e passar do que entendemos te da Universidade de Princeton (Esta-desmentir o mito de que 
como forma masculina para outra femi- dos Unidos) trouxe à luz do dia duas o cérebro de homens e C
nina, comecei a interrogar-me sobre diferenças fundamentais nos circuitos mulheres é diferente. Os neurocientis-
até que ponto existe um cérebro de ho- neuronais masculinos e femininos, visí-tas falam antes de um cérebro interse-
mem e outro de mulher", explica. veis desde a adolescência. Depois de xual, com algumas características dis-

A fim de dissipar as dúvidas, cartografar minuciosamente o conec-tintivas em função do gênero.
analisou 1400 imagens obtidas por res- toma (conjunto de ligações entre neu-Se o leitor é daquelas pessoas 
sonância magnética e comprovou que rônios) como se tratasse de um mapa, que pensam que o cérebro de uma mu-
o órgão pensante apenas exibe a es- os investigadores comprovaram que a lher está configurado para conseguir 
trutura tradicionalmente atribuída a ca- rede de conexões entre o hemisfério fazer mais de duas coisas ao mesmo 
da sexo em seis de cada cem indiví- direito e o hemisfério esquerdo é ge-tempo, e o de um homem para se ori-
duos. Nos restantes casos, configura- ralmente muito densa entre as mulhe-entar perfeitamente com um mapa na 
se como um cocktail de características res. Em contrapartida, nos homens, mão, pode tirar essa ideia da cabeça. 
tradicionalmente rotuladas como mas- mal se observa interconectividade en-O primeiro estudo sério destinado a envolvia o lóbulo temporal do lado es-
culinas ou femininas. “Demonstramos tre as duas metades, mas existe, por identificar diferenças sexuais no cére- querdo, ao qual se atribui a função da 
que, embora haja algumas divergênci- outro lado, algo semelhante a uma bro humano demonstrou que não exis- linguagem. Ao invés, quase todas as 
as, consoante o gênero, nos circuitos apertada rede de estradas que liga a te dimorfismo sexual na estrutura do mulheres ativavam neurônios dos lóbu-
neuronais, não há uma dualidade cate- zona anterior à posterior em cada he-nosso órgão pensante. Nem os ho- los temporais de ambas as metades 
górica nos seres humanos entre cére- misfério.mens são de Marte, nem as mulheres do cérebro.
bro masculino e feminino. Não faz sen- À luz dos resultados obtidos, a de Vénus. O que a maior parte dos in- Isto não implica, de modo al-
tido falar no sexo do cérebro", escre- autora do trabalho, Madhura Ingalhali-divíduos tem na sua matéria cinzenta gum, que a população masculina escu-
veu, em 2015, na revista Proceedings kar, e a sua equipe defendiam que, re-não é mais do que um mosaico, com- te pior ou com menos atenção do que 
of the National Academy of Sciences, gra geral, o cérebro masculino está es-posto por algumas características con- a feminina. Uma coisa é a estrutura e 
convicta de que a atual neurociência truturado de forma a favorecer, funda-sideradas masculinas, outras femini- outra, muito diferente, a função que de-
está a deitar por terra muitos estereóti- mentalmente, a coordenação, pois nas e outras neutras, o que Daphna sempenha. A ciência também deixou 
pos. une as áreas vinculadas à percepção Joel designa por "cérebro intersexual". claro que os nossos neurônios podem 

Ora isso não significa que o gê- (no cerebelo) às zonas encarregadas Joel sabe do que fala. Esta neu- chegar a resultados idênticos por cami-
nero não é importante para a neuro- da ação e do movimento. Por sua vez, rocientista da Universidade de Telavi- nhos diametralmente opostos. Para 
ciência. Como sublinha Larry Cahill, in- a estrutura do cérebro feminino poten-ve (Israel) estudou durante anos as al- não irmos mais longe, neuroimagens 
vestigador da Universidade da Califór- cia a ligação entre o modo intuitivo e o terações estruturais na massa cinzen- de cerca de trinta voluntários obtidas 
nia, embora não se possa falar em du- modo analítico e sequencial de pro-ta. "Quando li, num estudo, que basta na Universidade de Alberta (Canadá) 
as categorias taxativas, também não cessar a informação.ficar exposto durante quinze minutos a corroboraram que eles e elas ativam 
se pode chegar ao extremo de conce-uma situação de stress para a configu- diferentes grupos de células nervosas 

ber um cérebro Perceção Auditiva para desempenhar as mesmas tarefas 
unissexo: "Pare- De fato, fique a saber que, da motoras, visuais, verbais e memorísti-
ce-me um erro próxima vez que falar com um ho- cas. "As ligações neuronais diferem, 
concluir que a di- mem, é muito provável que o escute mas o resultado é o mesmo", concluí-
vergência nor- utilizando apenas metade do órgão ram Emily Bell e os colegas que parti-
mal entre ho- pensante, enquanto uma mulher ouvi- ciparam no estudo.
mens e mulhe- ria o mesmo discurso com ambos os 
res, por ser hemisférios. Foi o que demonstraram 
quantitativa- cientistas da Universidade de Indiana 
mente pequena, através de uma experiência em que li-
não tem conse- am em voz alta um trecho de um ro-
quências práti- mance de suspense de John Grisham 
cas significati- a vinte homens e vinte mulheres em si-
vas", afirma o multâneo, enquanto analisavam a ati-
especialista. vidade dos seus circuitos mentais atra-

vés de um scanner. As imagens des-
Diferenças fun- vendaram que a percepção auditiva, 
damentais na maior parte dos homens, apenas 

Próximo prefeito de Novo 
Horizonte do Norte vai continuar 
melhorando serviços públicos

sendo realizada. tão de obras nem vamos con-o município de 
cluir tudo como gostaríamos, Novo Horizonte 

       “Estamos com a equipe porque têm umas com pen-do Norte, o atu-N
de transição porque é um re- dências de parcelas, recursos al prefeito João Antônio de Oli-
gulamento da lei, precisamos de outros entes federados. veira conseguiu eleger no plei-
fazer independente de quem Mas, estamos lutando para to eleitoral um companheiro 
foi eleito. Claro que tivemos a cumprir nossa parte, aquilo da mesma sigla partidária 
felicidade do companheiro Sil- que pertence ao município va-(PSD), assegurando tranquili-
vano ser eleito, mas temos mos procurar deixar tudo em dade ao gestor que sabe estar 
que cumprir com os trâmites dia e o que não ficar termina-deixando a administração pú-
da lei. Montamos a comissão do vai permanecer como di-blica nas mãos de alguém pre-
de transição, a qual está tra- nheiro em caixa para que o ocupado em melhorar os ser-
balhando, fazendo o levanta- próximo gestor possa estar fa-viços sociais, dar continuidade 
mento de toda a situação para zendo as finalizações. Então aos trabalhos e obras públi-
que o próximo gestor possa essa é nossa meta e estamos cas, visando melhorar a con-
entrar sabendo da real condi- trabalhando para que isso pos-dição de vida da população. O 
ção de Novo Horizonte”. sa acontecer, agora obvia-próximo gestor público, Silva-

sada regularizo o repasse mos fechar as nossas contas mente temos conhecimento        O administrador público no Pereira Neves, já foi um se-
constitucional. Outra questão ou ao menos ficar perto de fe-de ser uma tarefa árdua, não disse estar empenhado para cretário de finanças da admi-
que ainda está sem ser regu- char, principalmente à área da é fácil, estamos diariamente deixar a situação do caixa pú-nistração pública, logo com-
larizada é na área da saúde, saúde que é uma das mais cobrando da nossa equipe pa-blico favorável ao próximo ad-preende a situação financeira 
tendo repasses atrasados, o complicadas dentro de uma ra que ajude, pise no freio, ministrador, e comentou sobre e as dificuldades presentes 
próprio governo nos informou gestão pública. Isto porque mantenha um controle mais rí-a inconclusão de obras públi-dentro do município. 
que todo esse recurso da repa- ela foge do principio de um gido para que possamos atin-cas devido a atraso de repas-      Mesmo o sucessor sendo 
triação ia aplicar na saúde pa- controle adequado, nem se gir este resultado”. ses financeiros por parte do do mesmo segmento político, 
ra colocar em dia os repas- consegue fazer uma previsão, 

Estado e da União. Mas, ga-       O administrador Antônio o atual administrador público 
ses, contudo, infelizmente um planejamento, porque no 

rantiu que o gestor seguinte de Oliveira explicou a situação comentou que a equipe de 
ocorreu um problema, geran- exato momento que concluí-

vai finalizar as obras. complicada enfrentada neste transição já está organizada, 
do intervenção do Ministério mos não precisar ir durante final de mandato por causa        “Nós estamos fazendo to-pois é uma exigência legal, e 
Público na SSE (Secretária de uma semana para Cuiabá, re-dos atrasos de repasses fi-do o possível para regularizar o trabalho de averiguação da 
Saúde do Estado), interditou a pentinamente acontece algo, nanceiros que tem paralisado a situação, claro que na ques-situação administrativa já está 
entrada e tiveram que entrar um paciente passa mal e o obras públicas e comprome-
com uma liminar. Isso veio dar médico determina o encami-tendo melhoria dos serviços 
um transtorno para a realiza- nhamento urgente para um essenciais, como a saúde. 
ção do repasse da forma co- centro de referência, gerando Mas, enfatizou compreender 
mo o governo havia divulga- custo aos cofres públicos. as situações difíceis pelas qua-
do.” Isso sempre acontece por isso is o estado está atravessando 

      Entretanto, mesmo estamos sujeitos a situações e isto tem gerado inúmeros 
compreendendo a situação fi- que complicam uma gestão. problemas a vários prefeitos 
nanceira do estado o gestor Porém temos a expectativa de do Vale do Arinos e Vale do Ju-
público espera a realização aproximar do fechamento, en-ruena com relação à questão 
dos compromissos por parte trando os repasses até o final administrativa. 
do governo, pois é essencial do ano conforme compromis-

       “O Estado realmente está 
para conseguirem deixar as so que o governo tem divulga-

atravessando um período difí-
contas públicas em dia. do na mídia, então nós esta-

cil e isso tem ocasionado um 
mos acreditando” concluiu o 

grande transtorno para nós do 
administrador.       “Sei que não é fácil e espe-município com atraso de al-

ro que o governo possa cum-guns repasses, como aconte-
Por: Elizandra Trindadeprir com esse compromisso ceu a poucos dias do ICMS, 

para que nós também possa-mas, felizmente semana pas-

Silvano Pereira Neves eleito prefeito para o mandato 2017-2020
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Hotel O Galpão
Apartamentos (21 quartos) com 
a, TV, Café da Manhã, Internet e

Estacionamento próprio. 
Atendimento Cortês, ambiente familiar
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