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A AFASIA DE BROCA 

Descoberta por Paul Broca da zona cerebral da linguagem articulada1  
 

Roland Bauchot2 
Tradução: Mirian Rose Brum-de-Paula3 

 
  
 

Em 1861, apareceu, no Boletim da Sociedade de Antropologia de Paris, sob 

a pena de Paul Broca (1824-1880), uma pequena nota de quatro páginas que 

revolucionaria o mundo da neurociência4. Paul Broca não era um desconhecido. 

Em Paris, um hospital possuia o seu nome. Havia também a sua rua tanto no XIII 

arrondissement quanto em Bordeaux, Reims, Mantes-la-Jolie e, sem dúvida, em 

outros lugares da França, além de sua praça em Sainte-Foy-la-Grande 

(Dordonha), onde ele nasceu. 

 

1. Nascimento da antropologia 

 

Em 1861, quando o Boletim da Sociedade de Antropologia de Paris publicou 

essa nota e editou o seu tomo 2, o mundo científico estava em plena ebulição. 

Charles Darwin tinha acabado de publicar seu livro iconoclasta A origem das 

espécies através da seleção natural, ou a preservação das raças favorecidas na 

luta pela vida (1859). Paul Broca compartilhava essas idéias transformadoras das 

quais o francês Jean-Baptiste de Monet, cavaleiro de Lamarck (1744-1829), em 

Filosofia zoológica (1809), instituiu-se defensor meio século antes. Em 1859, 

Broca criou a Sociedade de Antropologia de Paris, com colegas que, como ele, 

possuíam sólida cultura naturalista. 

 
                                                 
1 Esse texto foi publicado no site BibNum em abril de 2010. A autorização para traduzir o artigo e 
publicá-lo na revista Verba Volant foi concedida pelo autor e por Alexandre Moatti, Diretor da 
publicação www.science.gouv.fr, em 23 de junho de 2010. Para acessar o texto original: 
http://www.bibnum.education.fr/sciencesdelavie/neurologie/laphasie-de-broca) 
2 Professeur honoraire de biologia da Universidade de Paris 7 – Denis Diderot. 
3 Profª Dr. do Departamento de Letras Vernáculas da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). 
Tradução efetuada da língua francesa para a língua portuguesa. brumdepaula@yahoo.fr 
4 Bulletin de la société française d’anthropologie. Sessão do dia 18 de abril de 1861, tomo 2, p. 
235-238.  www.gallica.bnf.fr ou www.bibnum.education.fr/  
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A antropologia 

 
O termo anthropology surgiu em 1655 em uma obra anônima. Em 1735, o 
sueco Karl Linné (1707-1778) fez o homem entrar na classificação 
zoológica, situando-o ao lado dos macacos na ordem dos Primatas. Em 
1749, Georges Louis Leclerc, conde de Buffon, publicou História natural do 
homem.  Forão os alemães Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840), em 
1795, e Emmanuel Kant (1724-1804), em 1798, que introduziram o termo 
anthropologia na sua concepção atual. Em 1827, Jean-Baptiste Bory de 
Saint-Vincent (1778-1846) publicou Ensaio zoológico sobre o gênero 
humano. Em 1855, foi criada em Paris, por Armand de Quatrefages (1810-
1892), a cadeira de Antropologia. A Sociedade de Antropologia, fundada 
por Paul Broca, em 1859, precedeu a Sociedade dos Observadores do 
Homem, criada em 1800 e a Sociedade de Etnologia de Paris, fundada pelo 
francês William Edwards (1777-1842) em 1839. Essas duas sociedades 
limitavam-se essencialmente aos aspectos etnológico (raças) e etológico 
(comportamentos) das populações humanas, deixando de lado a 
antropologia física, cara a Paul Broca. Esse último também fundou, em 
1868, o Laboratório de Antropologia da Escola de Altos Estudos, em 1872, 
a Revista de Antropologia e, em 1875,  a Escola de Antropologia. 

 
 

Essa sociedade visava a colocar o homem no lugar que lhe pertencia na 

escala dos seres vivos e objetivava o seu estudo por meio dos métodos científicos 

clássicos da zoologia e da anatomia comparada – que o francês Georges Cuvier 

(1769-1832) havia criado –, rejeitando as considerações morais, religiosas ou 

filosóficas que então prevaleciam. Os membros dessa Sociedade empreenderiam, 

pela primeira vez em anatomia, um estudo quantitativo e estatístico do ser 

humano, relativo ao tamanho do encéfalo, ou encefalização.   

 
A encefalização ou o estudo do tamanho do encéfalo 

 
Os dois documentos sobre a afasia representaram um epifenômeno dentre 
os trabalhos de Paul Broca. Tratava-se de uma de suas diferentes 
atividades, a que estava diretamente relacionada à criação da Sociedade 
de Antropologia e que expunha sua preocupação em aplicar métodos 
científicos ao estudo do homem. Na época, um dos problemas cruciais 
consistia relacionar a inteligência, animal ou humana, ao volume encefálico. 
Georges Cuvier (1769-1832), em suas lições de Anatomia Comparada 
(1802), havia estudado esse problema e demonstrado que a ligação entre a 
massa encefálica e a massa do corpo, que favorecia os animais de 
tamanho pequeno, não era um bom método para medir a inteligência. A 
descoberta do homem fóssil, em 1838, por Jacques Boucher de 
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Chèvecoeur de Perthes (1788-1868) e, em 1861,  por Édouard Lartet 
(1801-1871), motivou uma série de trabalhos sobre o homem. Citemos, por 
exemplo, os estudos realizados pelos americanos Samuel George Morton 
(1799-1851), que mediu o volume intracraniamo - assimilado por ele à 
capacidade intelectual (1839) - e Othniel Charles Marsh (1832-1899), que 
pesquisou a progressão dos volumes intracranianos nos mamíferos do 
período terciário (1874). Após a realização dos trabalhos de modernização 
da cidade de Paris, durante o Segundo Império, sob a direção do barão 
Georges Haussmann (1809-1891), que ocasionaram a destruição de um 
certo número de cemitérios, estudou-se os crânios e outras ossadas de 
diversas épocas históricas da velha Paris antes de os armazenar nas 
Catacumbas. Um número expressivo de antropólogos da década de 1860 
interessou-se pelo problema. Citemos, ao lado de Paul Broca (Sobre o 
volume e a forma do cérebro segundo os indivíduos e as raças, BSAP 
1861, 2: 139-204 & 301-321 – Sobre a capacidade dos crânios parisienses 
das diversas épocas, BSAP 1862, 3: 102-116), Léonce Manouvrier (1850-
1927) que escreveu centenas de páginas sobre essas medidas (Sobre a 
interpretação da quantidade no encéfalo e no cérebro em particular, BSAP 
1885, 2: 137-326 – Memórias) ou Louis Lapicque (1866-1952), que 
consagrou mais de vinte artigos sobre essa temática entre 1898 e 1941. Foi 
o russo Alexander von Brandt (1844-1932) que forneceria, em 1867, as 
bases do tratamento moderno relativo à encefalização, propondo comparar 
o volume encefálico não mais ao volume do corpo, mas a sua superfície 
(Sobre a relação do peso do cérebro ao peso do corpo nos diferentes 
animais, Boletim da Sociedade Imperial dos Naturalistas de Moscou, 40: 
525-543, artigo escrito em francês)5.  
 

 
2. Lateralização das funções versus sistema perfeito 

 

Retomemos a nota de 1861, em que encontramos as circunstâncias que 

conduziram Paul Broca, após a autópsia do famoso Tan-tan, a emitir a hipótese 

da localização de um centro da linguagem na circunvolução do lobo frontal 

esquerdo.  

O senhor Broca, em seu relato, apresenta o cérebro de um homem que morreu 
no seu serviço no hospital de Bicêtre e que havia perdido o uso da fala há vinte e 
um anos (...). Ele somente conseguia pronunciar uma sílaba, que repetia 
normalmente duas vezes de modo consecutivo. Não importando a pergunta, ele 
respondia sempre tan tan, acrescentando a esse som gestos expressivos muito 
variados. 

(...) porém, basta passar os olhos pela peça para reconhecer que o centro 
principal e a sede primitiva do amolecimento cerebral é a parte média do lobo 

                                                 
5 Para obter maiores informações sobre a encefalização: BAUCHOT, Roland. L’encéphalisation, 
aperçu historique. Journal de Psychologie normale et pathologique, 1986, 81,  p. 5-29. 
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frontal do hemisfério esquerdo. É lá que se encontram as lesões mais extensas, 
as mais avançadas e as mais antigas (...). Tudo permite concluir que, no caso 
atual, a lesão do lobo frontal foi a causa da perda da fala. 

É notável que Broca tenha chegado a esta conclusão, pois a compreensão 

da estrutura do encéfalo estava ainda no limbo. De fato, foi necessário esperar o 

ano de 1875, para que o italiano Camillo Golgi (1843-1926) tornasse justa a 

coloração celular por impregnação metálica, tão útil ao estudo das células 

nervosas e seus longos prolongamentos; e o ano de 1899, para que o espanhol 

Santiago Ramon y Cajal (1852-1934), utilizando o método de Golgi, publicasse as 

primeiras imagens da estrutura celular do tecido nervoso. 

 
A impregnação metálica  

 
Esse método denominado reação negra por Golgi, emprega o nitrato de 
prata. Ele está baseado na precipitação da prata em contato com o 
citoplasma celular. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1: Corte do cortex frontal humano. 
Imagem obtida por Ramon y Cajal através do 
método da impregnação metálica de Golgi. 
Observa-se a forma dos neurônios, de A a 
K.(Imagem do Instituto Ramon y Cajal) 

Por razões não muito bem compreendidas, somente um pequeno número 
de neurônios é invadido pelo sal de prata. Esse fato possui duas 
vantagens. Primeira: quando um neurônio é invadido, essa invasão ocorre 
em toda a extensão de seu citoplasma. A prata colore, assim, não somente 
a área do pericárdio (que envolve o núcleo da célula), mas também os 
diversos prolongamentos dendríticos ou axônicos desse neurônio. 
Segunda: um número reduzido de neurônios assim coloridos pode ser 
seguido sobre o fundo não colorido da substância cinza cerebral através do 
percurso dos diversos dendritos e do axônio. Pode-se substituir a prata por 
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ouro ou ósmio. Golgi e Ramon y Cajal dividiram, em 1906, o prêmio Nobel 
de medicina e de fisiologia. O Comitê de atribuição desse prêmio foi 
incapaz de decidir entre os méritos do inventor da coloração histológica e 
os méritos de seu utilizador a fim de recompensar essa evolução acerca do 
conhecimento do cérebro. 

 
Em 1861, quando Broca emitiu sua hipótese, não se tinha muito 

conhecimento sobre a organização do encéfalo, exceto os diversos tratos, 

aferentes ou eferentes6 (substância branca), feixes de fibras que conduzem o 

influxo nervoso. Considerava-se o restante do encéfalo (substância cinza) como 

uma massa informe de tecido que intervinha, em cada uma de suas atividades, 

como um todo indiferenciado (opinião defendida por Marie Jean Pierre Flourens, 

1794-1867, pai da anestesia).  

Por certo, tentou-se, desde Albert-le-Grand, de fato Albrecht von Bollstädt 

(1200-1280, aproximadamente), localizar as diversas funções cerebrais, mas a 

partir de bases puramente especulativas. A frenologia de Franz Josef Gall (1758-

1828) e de Johann Gaspar Spurzheim (1776-1832), que propunha outras 

localizações incertas (as quais se opunha Flourens), em função das bossas 

cranianas, foram rapidamente abandonadas; porém, não sem ter originado a 

antropometria (ou bertillonnage)7. 

Da frenologia, restaram expressões clássicas do tipo: « Nicolas Bourbaki tem 

o dom da matemática” (a la bosse des maths, em francês). Em suma, foi 

necessário esperar Broca para que a localização de uma das funções cerebrais 

fosse atestada experimentalmente: a da linguagem. Desse modo, Broca é o 

verdadeiro pai das localizações cerebrais. 

Seu mérito não termina nesse ponto. Paul Broca localizou efetivamente o 

centro da linguagem no lobo frontal esquerdo, pois o lobo frontal direito parecia 

normal durante a autópsia de Tan-tan. Do mesmo modo, em 1874, o alemão Carl 

Wernicke (1848-1905) localizou, no giro temporal esquerdo, um centro de 

neurônios, próximo da zona auditiva, ligada a um feixe de fibras nervosas à área 

                                                 
6 As vias nervosas aferentes são aquelas que vêm dos órgãos em direção à medula espinal ou ao 
encéfalo (aqui a parte de referência); as vias nervosas eferentes são aquelas que partem da 
medula espinal ou do encéfalo em direção aos órgãos. 
7 Alphonse Bertillon (1853-1914) pretendia identificar criminosos a partir da configuração do 
crânio. Ele é também conhecido por seus pareceres grafológicos contra o acusado no caso 
Dreyfus. 
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de Broca. Sua lesão provocava uma outra forma de afasia, intitulada de Wernicke, 

que não ocasionava no paciente uma impossibilidade de articular as palavras, 

mas o levava a enunciar uma forma de jargão sem significação inteligível. 

 

 
Figura 2: O lobo temporal superior, crucial para a compreensão da linguagem, compreende 

especialmente o córtex auditivo primário (C Aud) - que recebe as informações do ouvido-, e a área 
de Wernicke na sua parte posterior. A região frontal inferior (área de Broca) está relacionada - no 

adulto - à produção verbal.  
(imagem Direção de ciências da vida – CEA) 

 
 

Ora, em 1860, o encéfalo era considerado perfeitamente simétrico. Sabia-se 

que cada um dos hemisférios cerebrais recebia informações sensoriais da metade 

oposta do corpo e lhe enviava ordens motoras. A localização do centro 

linguageiro em um único hemisfério possuia motivos para surpreender. Qual seria 

então o papel da zona que lhe era simétrica, a do lobo frontal direito - que não 

possuía essa função linguageira, já que ela parecia completamente normal 

durante a autópsia de Tan-tan e não havia compensado a destruição da área 

simétrica? Broca estava perfeitamente consciente de tal incongruência. 

Ele retornará muitas vezes sobre essa localização unilateral do centro da 

linguagem publicando onze notas sobre o assunto entre 1863 e 1866. Citamos o 

artigo mais estruturado produzido por ele em 18638. Nesse texto, Broca reportou 

outros casos de afasia, constatados por ele mesmo ou pelos seus colegas, 

oriundos da destruição de uma circunvolução do lobo frontal esquerdo. 

                                                 
8
 Bulletin de la société française d’anthropologie. Sessão do dia 16 deabril de 1963, tomo 4, p.200-

104. www.gallica.bnf.fr ou www.bibnum.education.fr/ 
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Nota-se nesse documento a discussão que opunha médicos e antropólogos. 

Alguns, como Louis Pierre Gratiolet (1815-1865), nascido, como Broca, em 

Sainte-Foy-la-Grande, não admitia que a ausência da linguagem pudesse 

coexistir com uma inteligência intacta, como se constatava normalmente nos 

afásicos que compreendiam perfeitamente o que lhe era dito, mas não possuíam 

mais as ferramentas para responder por meio da fala. 

 

LINAS. O senhor Broca distinguiria então a possibilidade de articular palavras 
da faculdade da linguagem. 

BROCA. Essa distinção é evidente. Um dos doentes já citado havia 
conservado a possibilidade de pronunciar cinco palavras. A maior parte dos 
afêmicos possui um vocabulário restrito que empregam de maneira a provar 
que a articulação das palavras continua possível, enquanto a faculdade da 
linguagem está atingida. 

GRATIOLET. Essas observações suscitam uma grande dificuldade filosófica. 
Como compreender a conservação da inteligência com a perda da 
linguagem? 

 
Nesse interessante debate, compreende-se por linguagem articulada, a 

linguagem inteligível. O paciente afásico, mesmo deixando a impressão de ter 

perdido toda a possibilidade de se fazer entender, não perdeu nem o vocabulário, 

nem a gramática, nem a sintaxe necessários para uma boa comunicação. 

Somente lhe falta o controle motor, assegurado pelos neurônios da área de 

Broca, responsável pelo funcionamento dos diversos músculos (faringe, língua, 

lábios, cordas vocais) que intervêm na articulação da linguagem falada. 

 
Figura 3: Representação estilizada (dita de Penfield) do homúnculo motor humano, na 

frontal ascendente do córtex cerebral. Se um ponto dessa superfície é estimulado 
eletricamente, produzirá um movimento na parte do corpo correspondente. Constata-se o tamanho 
relativamente importante da zona correspondente aos músculos bucofaríngeos (que intervêm na 

articulação da linguagem). 
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O caso Dax 
 

Em 1863, Gustave Dax depositou duas dissertações na Academia de 
Medicina: uma delas, Marc Dax, seu pai, teria escrito em 1836. O filho a 
teria descoberto dentro de uma gaveta; a outra, seria de sua autoria. 
Nela, Gustave afirmava que o “órgão cerebral da fala é encontrado”. Para 
ele, esse órgão estaria situado à esquerda. Marc Dax (1770-1837) 
apoiava-se na observação de que os afásicos por ele analisados 
encontravam-se, todos, mais ou menos paralisados do lado direito, o que 
deixava supor que o centro da linguagem estava situado no hemisfério 
esquerdo. Segundo seu filho, essa dissertação teria sido lida no 
Congresso de Montpellier, em 1836, mas desse acontecimento não 
restaria nenhum vestígio. O mais curioso é que Gustave, o filho, que 
jamais citou Broca em sua dissertação, apoiava sua argumentação sobre 
um número muito grande de casos de paralisia motora ligados a afasia 
sem ter nunca efetuado uma autópsia. Paul Broca nunca colocou em 
dúvida os trabalhos de Marc Dax, que ele certamente ignorou, 
continuando sendo o primeiro a ter fornecido provas tangíveis acerca 
dessa localização. 
 
 
Broca também é considerado o pai das lateralizações cerebrais. Validou-se 

essa paternidade, batizando essa zona cortical do lobo frontal esquerdo de área 

de Broca e a perda da fala devida à destruição dessa área - ocorrida após algum 

dano de origem sifilítica ou, mais frequentemente, depois de um acidente vascular 

cerebral - de afasia de Broca. Esse último termo (do grego a, privativo, e phasis, 

fala), criado em 1864 pelo neurologista Armand Trousseau (1801-1867), substituiu 

o termo afemia (do grego a, privativo, e phèmi, eu falo) que Broca havia 

empregado. Atualmente, o termo afemia remete a outra perturbação da fala, 

geralmente transitória, que possibilita a realização de operações cirúrgicas. A 

área de Broca, centro nervoso que permite a articulação da linguagem, é uma 

parte da circunvolução frontal ascendente esquerda que assegura a motricidade 

da metade direita do corpo. Tal área encontra-se sob a influência da área de 

Wernicke, onde organizam-se a inteligência e a estrutura do discurso. Quando o 

acidente vascular atinge a circunvolução frontal ascendente esquerda na sua 

totalidade, ele provoca a afasia de Broca, mas também a paralisia da metade do 

corpo (do braço direito, principalmente), o que impede o paciente destro de se 

comunicar por meio da escrita. 
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O princípio das localizações cerebrais é, às vezes, mal interpretado sob o 

nome de plasticidade cerebral. De fato, se constata nos pacientes que perderam 

um dedo após um acidente, por exemplo, o surgimento de uma nova 

especialização dos neurônios cerebrais (que estavam em conexão nervosa com 

esse dedo) em direção aos dedos que nada sofreram. Porém, essa plasticidade é 

limitada e aqueles que se tornaram afásicos após um acidente vascular cerebral 

sabem, infelizmente, que os neurônios vizinhos raramente substituem a 

insuficiência detectada na área de Broca.  

Foi necessário esperar um século para conhecer a função da região cortical 

do lobo frontal direito simétrico à área de Broca. Dois canadenses, o 

neurocirurgião Wilder Graves Penfield (1891-1976) e o neurologista Herbert Henri 

Jasper (1906-1999), forneceram a resposta. Especializados no tratamento 

cirúrgico de epilepsias, tiraram proveito das trepanações que realizavam para  

tornar mais precisa a localização das funções cerebrais. O paciente, sob 

anestesia leve, designa a localização das diversas áreas sensoriais ou motoras 

graças a excitações elétricas do córtex cerebral que identificam as áreas 

somáticas (corporais) correspondentes. 

Nos doentes cujas crises epiléticas eram mais severas, Penfield praticou a 

secção do corpo caloso, comissura de fibras nervosas que asseguram a conexão 

entre os dois hemisférios cerebrais. Essa prática visava a impedir que a crise 

motora, resultante de um surto epiléptico situado em um dos hemisférios 

cerebrais, se estendesse ao outro hemisfério e, depois, a todo o corpo. 

Qualificavam-se assim os pacientes operados de split brains ou cérebros 

fendidos. O estudo desses pacientes é bastante interessante. Após os trabalhos 

pioneiros de Michael Gazzaniga (nascido em 1939) e de Roger Wolcott Sperry 

(1913-1994), percebeu-se que cada hemisfério, assim separado de seu 

correspondente simétrico, possuía, por assim dizer, sua própria personalidade. 

As experiências efetuadas em split brains, sobretudo concernentes ao 

domínio visual, em que cada hemisfério recebia somente as imagens do campo 

visual oposto, mostraram que o hemisfério esquerdo sabia falar (área de broca e 

de Wernicke), mas era incapaz de reconhecer paisagens ou rostos, mesmo os 

das pessoas mais íntimas. No entanto, o hemisfério direito, que não falava, 
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manifestava, por meio de signos, que podia identificar, dentre muitas fotografias 

contendo rostos desconhecidos, os membros de seu entorno afetivo. 

Essa descoberta conduziu à prática, muito corrente atualmente, dos retratos 

falados. O lobo frontal esquerdo não é capaz de descrever o rosto de um 

indivíduo a ponto de permitir uma identificação, a não ser que o rosto possua 

particularidades marcantes. Mas o lobo frontal direito pode identificar com certeza 

a pessoa que lhe é apresentada, desde que o seu retrato falado seja similar. 

 
Canhotos e destros 

 
A assimetria cerebral dos centros da linguagem é alheia às performances 
motoras lateralizadas. Afirmar o contrário contribuiu, durante muito tempo, 
para que os canhotos passassem por indivíduos desfavorecidos 
intelectualmente. Estimam-se em 10-12% os canhotos existentes nas 
sociedades ocidentais e é sintomático o fato de o adjetivo esquerdo ser 
ainda sinônimo de inábil. Evidentemente, isso não é verdade. Os canhotos 
podem, inclusive, evocar que essa particularidade motora, sem efeito sobre 
as performances intelectuais, possui vantagens (os melhores jogadores de 
tênis não são canhotos?). A assimetria cerebral ligada às funções como a 
linguagem e a leitura é independente dessa assimetria motora. Essa diz 
respeito a somente 2% dos indivíduos. Neles, o lobo frontal direito é a sede 
da fala e o esquerdo identifica e reconhece rostos e paisagens. 

 
 

3. Pesquisas atuais sobre a lateralização 

 

A lateralização das funções cerebrais concerne essencialmente às 

funções intelectuais. Trabalhos recentes apontam que a mesma se 

instala gradativamente na criança pequena, principalmente no processo 

de leitura, que é também lateralizado (Maryanne Wolf: Proust and the 

squid: the story and science of the reading brain, 2007). Se , por um 

lado, tais lateralizações permitem evitar que nosso cérebro tenha um 

tamanho muito grande – as funções intelectuais não necessitam ser 

duplicadas -, por outro, trazem o risco de acidentes, vasculares 

principalmente, com conseqüências que podem ser prejudiciais. 

Mostrou-se, depois dos trabalhos de Penfield – recorrendo a um método 
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experimental que permite trabalhar com indivíduos normais9 e não 

apenas com split brain –, uma localização lateral mais ou menos 

marcada de atividades como a geometria no espaço ou a análise das 

melodias (geralmente reservadas ao hemisfério direito). 

Muitas vezes, esses resultados conduziram a um grande exagero 

quanto às consequências dessas lateralizações. Segundo estudos atuais 

(às vezes controversos), a afasia, advinda de um acidente vascular 

cerebral, é mais frequente e acentuada nos homens do que nas 

mulheres. Pode-se procurar a origem dessa diferença no 

desenvolvimento embrionário. Sabe-se que a diferenciação sexual, nos 

mamíferos, é submetida à ação do hormônio masculino. Originalmente, 

não importando o sexo genético definitivo, o embrião é “neutro”. Na 

ausência de hormônio sexual masculino, ele desenvolve os órgãos 

femininos. É a ação da testosterona que induz à diferenciação dos 

órgãos no sentido masculino. Ora, essa ação repercute-se também no 

desenvolvimento do encéfalo. A lateralização cerebral, sob essa ação 

hormonal, seria mais pronunciada no homem do que na mulher, o que 

explicaria uma recuperação da fala mais difícil ou impossível no homem. 

As feministas imediatamente protestaram enfaticamente, sobretudo 

quando algumas dentre elas deduziram, em relação a essa 

masculinização cerebral, uma explicação acerca do número pouco 

expressivo de mulheres entre os grandes matemáticos, oradores ou 

filósofos, arguindo, com razão, que devem intervir igualmente 

diferenças culturais que estão, felizmente, desaparecendo de nossas 

sociedades ocidentais. 

É também natural que se utilize a lateralização do centro 

linguageiro para procurar, nos nossos ancestrais fósseis do homem, o 

vestígio de uma assimetria craniana. Assimetria que seria a 

                                                 
9
 A apresentação de imagens num único campo visual, sendo suficientemente breve, impede sua transferência 

através do corpo caloso. Pode-se assim generalizar a todas as “cobaias” os primeiros resultados obtidos 

unicamente a partir de split-brains. 
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conseqüência de uma diferença de volume ou de forma dos lobos 

frontais entre os dois hemisférios cerebrais, o que forneceria um índice 

sobre a origem de uma linguagem articulada. Essa assimetria é 

atestada nos ancestrais do homem (conferir quadro abaixo) desde o 

nível dos Australopitecos, mas a aquisição de uma linguagem articulada 

está relacionada não apenas à configuração da laringe – característica 

difícil senão impossível a ser apreendida nos fósseis -, mas também 

muito provavelmente ao volume do cérebro. Para certos antropólogos 

atuais, a fala pode ter emergido desde o estágio do Homo ergaster, 

enquanto que para outros, somente o Homo sapiens adquiriu essa 

especialização. No que concerne aos animais, o estudo dos chimpanzés 

e dos bonobos desvendou capacidades de comunicação não vocalizadas 

que impõem prudência nesse domínio (Pascal Picq et al. A mais bela 

história da linguagem, Seuil, 2008).  

 

Os homens fósseis 
 

Em 1891, o holandês Eugène Dubois (1858-1940), receptivo às 
mudanças provocadas pelo livro de Charles Darwin e pelos 
trabalhos de alguns antropólogos (Paul Broca e seus colegas), 
procurou identificar o famoso “elo ausente”, caro aos detratores 
de Darwin, que se recusavam a ver no macaco o ancestral do 
homem. Ele descreve, sob o nome de Pithecanthropus erectus, os 
restos fósseis de um Hominídeo que encontrou em Trinil (Ilha de 
Java, então colônia holandesa). Dubois não escolheu esse nome 
por acaso: Pithecanthropus, que reúne duas palavras emprestadas 
do grego antigo, significa “macaco-homem” e erectus, que foi 
emprestada do latim, significa “que caminha em pé”. Trata-se do 
“elo ausente” que ele pensa ter descoberto. Atualmente, 
classificamos tanto esse “homem de Java” quanto o homem de 
Pequim – descoberto em 1923 por Black Davidson em Chou K’hou 
Tien (China) - no gênero Homo e na espécie Homo erectus. 
Dentre os outros Hominídeos fósseis, o mais célebre é Lucy 
(Australopithecus afarensis), descoberto em 1974 em Hadar 
(Etiópia) por Donald Johanson e Maurice Taieb e descrito por Yves 
Coppens. Homo ergaster, descoberto em 1975, perto do lago 
Turkana no Kênia, por Colin Groves e Vratislav Mazak. Depois, em 
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1984, por Richard Leakey e Alan Walker, é considerado como o 
ancestral do Homo erectus, ele mesmo predecessor do homem de 
Néanderthal (Homo neanderthalensis) e do homem moderno 
(Homo sapiens).  
 
Os méritos de Paul Broca não se limitam aos seus trabalhos de 

antropólogo, nem à descoberta fortuita, mas fundamental, da área da 

articulação da linguagem. Broca foi cirurgião, anatomista, neurologista, 

biólogo, mas também homem político, escritor e pensador. 

De fato, durante muito tempo os progressos científicos foram o 

feito de amadores esclarecidos ou de cientistas muito ecléticos. O 

estatuto do pesquisador profissional é criação recente e coloca de 

imediato o problema da rentabilidade. Uma sociedade pode se permitir 

financiar pesquisas sem a segurança do sucesso? A oposição entre 

pesquisa teórica e pesquisa aplicada (research and development) traduz 

esse dilema. O problema é que as grandes descobertas foram 

frequentemente a consequência de um acaso e não o resultado de 

pesquisas cujo alvo é bem definido. Paul Broca desvendou uma parte 

importante relativa aos conhecimentos do sistema nervoso, efetuando, 

dentro de sua rotina de trabalho, a autópsia de um de seus pacientes 

afásicos. Fixar prazos fixos às pesquisas teóricas, como se faz nos dias 

de hoje, é arriscar a se privar de uma descoberta potencialmente 

importante. 


