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RESUMO: Este artigo propõe discutir como as questões relativas ao problema cérebro/mente e 
cérebro/mente/linguagem influenciaram a afasiologia, discutindo correntes filosóficas 
fundamentais para que ela fosse mais tarde também influenciada pelos estudos da linguagem 
(de acordo com JAKOBSON (1969)). No final, este artigo pretende mostrar como essas 
perspectivas influenciam e norteiam a pesquisa desenvolvida no Laboratório de 
Neurolingüística (LABONE) na UNICAMP. 
 
PALAVRAS CHAVE: cérebro/mente; afasiologia; Neurolingüística discursiva. 
 

The influence of the brain/mind issues at the aphasiology 
 
ABSTRACT: This paper intends to discuss how the issues related to the problem brain/mind and 
brain/mind/language influenced the aphasiology, through a discussion over the philosophical 
school of thoughts, which made it possible for it to be also influenced by the language studies 
(according to JAKOBSON (1969)). At the end, this work wants to show how these perspectives 
lead the research developed at the Laboratório de Neurolinguistica (Labone) at Unicamp.  
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As reflexões contidas neste artigo referem-se às questões sobre cérebro, mente 

e sua relação na afasiologia praticada no século XIX, antes de JAKOBSON (1969) 

tratar a afasia como um problema de linguagem e conclamar os lingüistas a tomarem 

frente nos estudos afasiológicos, determinando assim o surgimento da Neurolinguística. 

A questão para a afasiologia no século XIX era como articular cientificamente 

o cérebro, a mente e a linguagem: o primeiro, material; o segundo, imaterial e o terceiro 

fruto da relação do cérebro material com a mente imaterial. Durante muito tempo, as 

ciências foram influenciadas pela teoria materialista, que considerava como objeto de 

estudo tudo o que fosse real e considerava como real tudo que fosse material. Para a 

                                                
1  Graduado em Letras (IEL/UNICAMP). 
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afasiologia, tal concepção reduzia os distúrbios da fala em meras consequências das 

lesões cerebrais, ignorando qualquer aspecto cognitivo ou de linguagem. 

 

1. O cérebro, a mente e a linguagem pela teoria materialista 

Se pensássemos sobre a música, o efeito de prazer que ela provoca em quem 

as ouve, as diferentes percepções que diferentes sujueitos têm, pela teoria materialista 

teríamos que considerar somente a ‘música’ e os ‘ouvidos’. Consideraríamos ambos 

apenas pelo fato de serem as únicas materialidades, os únicos com substância e não 

passíveis de maiores interpretações. Teríamos somente a materialidade da música 

provocada pela vibração de ondas sonoras interagindo com a materialidade do ouvido. 

Devido à imaterialidade do ‘prazer’ e do ‘eu’, esses elementos não seriam considerados 

pela teoria materialista.  

Pela teoria materialista, consideraríamos apenas a interação entre entidades 

materiais e ignoraríamos o que não é real. O cérebro é real e é localizável, porém a mente e 

seus produtos não. Desta forma o materialismo deixa de considerar que as experiências 

humanas e o produto dessas experiências sejam reais, já que não são inteligíveis, 

explicáveis e palpáveis pelo senso-comum. Para o materialismo não há linguagem, mas 

o ato da emissão de quem fala e da recepção de quem ouve. Da linguagem não deriva 

nenhum produto como a experiência, por ser esta considerada imaterial e não-real. 

De acordo com POPPER & ECCLES (1991), da teoria materialista há quatro 

visões para a relação cérebro/mente. 

 
1.1. O materialismo radical ou Behaviorismo Radical 

Para o materialismo radical, há apenas o cérebro e questões como mente, 

subjetividade e consciência são descartadas 

 
1.2. O panpsiquismo 

No panpsiquismo, toda matéria tem uma qualidade semelhante a uma alma ou 

uma consciência. Para a teoria do panpsiquismo, ao ouvirmos uma música temos a 

música e sua qualidade interna como onda sonora, o cérebro como órgão do corpo 

humano; a experiência provocada pela audição da música e a mente do sujeito 
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momentos antes de ouvir a música seriam considerados as tais almas. Essas quatro 

entidades trabalham em paralelo para formar a experiência do sujeito ouvindo a música. 

 
1.3. O epifenomenalismo 

Pode ser interpretado como uma modificação do panpsiquismo, no qual o 
elemento ‘pan’ é suprimido, e o‘psiquismo’ é confinado às coisas vivas que 
parecem possuir uma mente (...) somente os processos físicos são casualmente 
relevante no que diz respeito a processos físicos posteriores, enquanto os 
processos mentais, embora existentes, são completamente irrelevantes no que 
diz respeito à casualidade (POPPER & ECCLES, 1991: 78 - 81) 
 

Neste caso, não contam a qualidade imaterial da experiência provocada pela 

música e a experiência do sujeito antes de ouvir a música. Questiona-se as qualidades 

internas da música como onda sonora e do cérebro como um órgão do corpo humano. 

 

1.4. A teoria da identidade ou do estado central 

Pela teoria da identidade, podemos localizar no cérebro a experiência de 

ouvirmos uma determinada música em um determinado momento de nossa vida. Pelos 

processos químicos no cérebro seria possível observar o que acontece em nossa alma e 

descrever nossas experiências, resultando num paralelismo mente-corpo. 

A grande questão que surge desta teoria paralelista é: se um dia a medicina 

chegar ao transplante de cérebros, como um cérebro transplantado se comportaria em 

outro corpo? Seria capaz de, nesse novo corpo, o cérebro reviver as mesmas 

experiências como no antigo corpo? E se a robótica nos permitisse a construção de um 

ciborgue, seria possível ao cérebro mantido por dispositivos mecânicos e eletrônicos 

reviver as mesmas experiências como num corpo humano? 

 

2.  A teoria do paralelismo lingüístico 

A teoria do paralelismo lingüístico é que melhor responde as questões sobre 

mente/cérebro na constituição do sujeito. 
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Em lugar de duas teorias ou duas formas de reunir os elementos do monismo 
neutro2, ela [a teoria do paralelismo lingüístico] propõe duas linguagens ou 
dois sistemas de linguagem, ou ainda, duas maneiras de falar sobre a 
realidade. (POPPER & ECCLES, 1991) 
 

Na teoria do paralelismo lingüístico, a música em forma de ondas sonoras com 

a experiência musical do sujeito constitui a apreciação da música e a forma que seria 

reinterpretada pelo sujeito. Assim, não somos totalmente passíveis aos seus efeitos e a 

música é percebida de forma distinta por sujeitos distintos. 

A teoria do paralelismo lingüístico surge do reconhecimento da individualidade 

do sujeito. 

 

3.  Afasiologia no século XIX 

Nesta parte do artigo faremos uma breve leitura dos princípios que regeram a 

afasiologia no séc. XIX e como eles foram influenciados pela questão cérebro/mente. 

O percurso da afasiologia pelo séc. XIX (REISE, 1977) pode ser descrito em 

três momentos, que desembocam em perspectivas distintas. O primeiro momento é 

quando a afasiologia adota a ‘perspectiva clínica’ ao relacionar distúrbios de fala com 

lesões cerebrais; o segundo momento é quando é adotada uma ‘perspectiva anatômica’ 

ao relacionar os distúrbios de fala às regiões do cérebro e o terceiro momento é quando 

a ‘perspectiva fisiológica’ é associada a lesões cerebrais, distúrbios de fala e hemiplegia. 

 

3.1. Primeiro momento: perspectiva clínica 

De acordo com REISE (1977) é creditado à Gall a primeira descrição completa 

da afasia devido a uma lesão no cérebro. Deve-se, contudo a Goethe a primeira 

descrição clínica contendo as características básicas da afasia3. 

Pinel, em 1801, antes de Gall e Goethe, descreve como apoplexia a dificuldade 

que envolve a mobilidade da língua, sendo descrita como ‘amnésica’, embora a 

intelectualidade não seja afetada. 

 

                                                
2  “(...) O ponto principal da teoria [monismo neutro] é que o mundo físico e o mundo mental são 

‘construções teóricas’ feitas a partir de um determinado material e que as variações pertencentes a 
estes mundos são também construções teóricas de elementos materiais” (POPPER & ECCLES, 1991) 

3  “Wilhelm Meister’s apprenticeship” (1842). 
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3.2. Segundo momento: perspectiva anatômica 

Em 1825, Bouillaud separou pela primeira vez a faculdade de criar palavras 

como um produto simbólico da faculdade de articulá-las. 

Em 1861, Broca observou a inabilidade da língua em pronunciar palavras, 

embora ela não estivesse paralisada, chamando o fenômeno de afêmia. Broca localizou 

a área do movimento da fala na terceira circunvolução central, no córtex anterior 

(POPPER & ECCLES, 1991). Assim, a afasia podia ser de origem intelectual devido à 

perda da memória articulatória (ataxia). 

 

3.3. Terceiro momento: perspectiva fisiológica 

Hughlings Jackson, em 1874, foi o primeiro a usar o termo ‘hemisfério 

dominante’ para discutir a natureza da dualidade cerebral e o papel destinado ao 

hemisfério esquerdo. 

Brown-Séquard, em 1874, cogitou que a perda da fala devido a lesões no 

hemisfério esquerdo pode ser estendida a faculdades especiais do cérebro. Liepman, em 

1900, descreveu apraxia4 como lesão no hemisfério esquerdo. 

A correlação entre afasia e localização cerebral na afasiologia do séc. XIX5 é 

explicada através do conceito adotado da relação cérebro/mente. (REISE, 1977) 

 
To be sure, this opinion is because the metaphysical simplicity of the soul has 
been confused with the physical simplicity ascribed to atom, that the seat of 
soul has been placed in an atom, and connection of soul and body eluding our 
minds, the limits, narrow or not, that one might wish to set, the sensorium would 
not help to conceive it 
 

A localização cerebral parte de uma concepção de cérebro orientada pela 

‘teoria da identidade’, em que o cérebro é um leitor das atividades mentais. Ou seja, 

podemos localizar no cérebro os produtos da mente. 

                                                
4  “To the contemporary neurologist the association of right handedness with left cerebral dominance 

seems to be a fact beyond doubt, But this basic and almost uncosteded element of the whole doctrine 
of aphasia and nervous function was born before any factual evidence for its correctness was 
available” (REISE, 1977). 

5  Cf. o capítulo Discussions about cerebral localization in the learned societies of the 19th century. 
In: “Principles of aphasia in historical perspective” (idem). 
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Entretanto, a tentativa de localizar no cérebro, por exemplo, a linguagem não 

pode ser pensada de maneira simplista. De acordo com Broca (REISE, 1977) a 

linguagem seria a faculdade de estabelecer uma constante relação entre a idéia e o 

símbolo. Sendo o símbolo entendido em sua forma acústica tanto na sua produção 

como recepção, as áreas da linguagem seriam a área de Broca, (afasia de produção) e a 

área de Wernicke, (afasia de recepção). Mas há muito mais do que apenas relação entre a 

idéia e o símbolo. 

O que Broca teria definido por ‘idéia’ pode ser entendido como o mesmo que 

BERGSON (1974) entende por ‘pensamento’ (orientação para a ação) e o que POPPER 

& ECCLES (1991) definem como ‘consciência’ (o reconhecimento da individualidade, 

os movimentos voluntários, a criação de obras de arte e teoria científicas). 

Independente do termo utilizado, ambos acreditam que ‘pensamento’ ou ‘consciência’ 

só podem ser frutos da experiência humana e até mesmo da linguagem. 

Se a linguagem e pensamento se constituíram juntos ao longo da evolução 

humana, se pensamento e linguagem no individuo são produtos das experiências 

individuais e coletivas e se aceitarmos que as áreas de Broca e Wernicke são as áreas 

no cérebro destinadas à linguagem, como podemos entender a relação entre essa área 

do cérebro e a linguagem? Seria a linguagem um produto daquela região cerebral? 

Seria a linguagem‘depositada’ naquela região? 

O programa localizacionista do séc. XIX talvez tenha esbarrado nas mesmas 

questões que o materialismo. Se nos fosse permitido por suposta alta tecnologia 

transplantar regiões de um cérebro para outro, se a região dita para a linguagem fosse 

transplantada de um cérebro para outro, como a linguagem representaria a experiência 

humana anterior do cérebro e como ela processaria as novas? Seria o cérebro um conjunto 

mecânico em peças que podem ser substituídas sem que a máquina seja alterada? 

 

4.  LABONE: a relação cérebro-mente-linguagem 
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Esta parte do artigo destina-se a analisar a afasiologia praticada na 

UNICAMP6 dentro das discussões cérebro/mente que atravessaram esse texto. 

Para ilustrar melhor essa discussão, apresentaremos um dado que faz parte do 

Banco de Dados em Neurolingüística (BDN)7, que foi transcrito a partir de uma sessão 

em que o sujeito afásico JM e a investigadora Imc trabalham a encenação de sketches. 

JM é mulher, brasileira, com formação universitária, destra, mãe de três filhos e na 

época da produção do dado tinha 52 anos. JM sofreu em 30/04/2001 um AVCi 

(Acidente Vascular Cerebral Isquêmico) acometendo os lobos temporal e parietal 

esquerdos. Sua afasia se caracteriza por dificuldades de natureza gnósica que 

comprometem a percepção e a produção de segmentos fônicos para formar unidades 

maiores. Resulta disso uma linguagem permeada por jargões e palavras da língua 

compatível com uma jargonafasia (ISHARA, 2004). No dado que segue, de 

19/10/20018, Imc e JM dramatizam uma cena entre patroa e diarista. Imc bate à porta e 

JM atende dizendo “eu estou JM”. 

                                                
6  O Laboratório de Neurolingüística (LABONE) é fruto de um convênio interdisciplinar entre a 

Faculdade de Ciências Médicas (FCM) e o Departamento de Lingüística (DL) do Instituto de Estudos 
da Linguagem (IEL). Apesar do LABONE ser um espaço para as investigações com e sobre a 
linguagem, permitiremo-nos fazer um ‘recorte’ teórico e observar que mostraremos dados sob a 
ótica dos debates deste artigo. Entretanto, não queremos que os dados sejam vistos na qualidade de 
“Dado Exemplo” como definido por Coudry (1996) (In: Castro, M.F.P. O método e o dado no 
estudo da linguagem, 1996) em que “os dados são construídos pelas hipóteses que já se tem” 

7  O BDN é um dos objetivos do Projeto Integrado em Neurolingüística e compõem-se pelas transcrições 
dos registros de áudio e vídeo das sessões de encontros entre sujeitos afásicos e não-afásicos 

8  In: Coudry, M.I.H. Relatório de Pesquisa do Projeto Integrado em Neurolingüística: avaliação e 
banco de dados. (impresso), 2003. 
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Encenação de Sketches 

Sigla do Locutor Transcrição 
JM eu estou JM 
Imc eu sou JM 
JM JM 
Imc eu sou 
JM eu estou 
Imc sou. Vamos lá 
JM JM fala 
Imc vamos lá. Sou 
JM Sou 
Imc Sou 
JM Jô 
Imc não, sou, sou 
JM Sou 
Imc Eu 
JM e... 
Imc Eu 
JM e... 
Imc eU 
JM E 
Imc Sou 
JM Estou 
Imc Sou 
JM Estou 
 RECORTE 
Imc eu estou aqui 
JM eu estou aqui 
Imc estou aqui 
JM estou aqui 
Imc agora eu sou a Imc 
JM agora já ele é ele a 
Imc fala você é a Imc 
JM você fala 
Imc você é 
JM ele... ele 
Imc não fala você 
JM ela, ela 
 RECORTE 
JM eu JM 
Imc eu sou JM 
JM JM 
Imc eu sou 
JM eu estou 
Imc que interessante, né? 
Imc porque, agora vamos pensar no sentido disso 
Imc porque você fala 
Imc eu sou JM? 
Imc por que você está diferente? 
JM É 
Imc é isso? 
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JM é, pode ser 
Imc pode ser 
Imc não é a mesma JM 
JM é, eu não sou, né? 
Imc Não 
JM eu sou JM 
Imc você é JM 
JM é... eu 
 RECORTE 
Imc eu sou JM 
JM Estou 
JM estou... outra...pessoa 
Imc eu estou outra pessoa 
Imc olha o que você falou, JM? 
Imc eu estou outra pessoa! 
JM foi? 
Imc foi. que dizer você a dificuldade de falar eu sou JM 
Imc é porque você se sente 
JM que não era ela. é 

Fonte: Banco de Dados em Neurolingüística – BDN. Projeto Integrado/CNPQ – 521773/95-4 
 

 Em uma perspectiva materialista, é difícil explicar o cérebro como um órgão do 

corpo capaz de traduzir sozinho o estado de JM. Esse dado é importante para mostrar a 

compreensão da relação cérebro/mente se analisada da perspectiva da linguagem. A JM 

pré-AVCi e a JM pós-AVCi se conflitam dentro do mesmo corpo, da mesma matéria.  

Ao dizer eu estou no lugar de eu sou JM explicita seu estado atual para Imc ao 

compará-lo com seu estado anterior. É quando a perspectiva do paralelismo lingüístico 

se torna mais atraente e completa na discussão do problema cérebro/mente. Dois 

sistemas, o sistema cerebral e mental, permeados pela linguagem, complementam-se 

para formação do indivíduo, do ‘eu’ capaz de reconhecer o estado atual de JM. 

 Desde o início do texto procuramos mostrar como as diferentes interpretações 

da interação cérebro/mente influenciaram os estudos da afasiologia e da 

neurolingüística que estava por vir. O que sobra deste trabalho, antes de qualquer coisa, 

é a certeza da complexidade das ações humanas. O homem, os homens, não são frutos 

do mero acaso, mas sim de uma evolução que ultrapassou os limites da matéria. Tal 

complexidade não é produto de um antropocentrismo, mas sim da relação do homem 

com o ambiente e com outros homens. Cada indivíduo se formou através do contato 

com o outro e o meio, e deles dependem indubitavelmente.  
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