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RESUMO: O objetivo deste texto é apresentar um breve resumo de alguns pressupostos teóricos e 
metodológicos que fundamentam a neurolingüística discursiva, ao mesmo tempo em que busca 
sistematizar uma bibliografia básica para aqueles que desejam se aprofundar nas leituras.  
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Discursive neurolinguistics: some principles and assumptions 
 
ABSTRACT: The aim of this work is to present a brief abstract of some theoretical and 
methodological assumptions which are the basis of the discursive neurolinguistics, and 
also to establish a basic bibliography for those who want to get deeper into the reading. 
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 Introdução 

 A teorização no âmbito da Neurolinguística Discursiva (ND), conforme 

COUDRY (1986; 1988; 2008) e COUDRY & FREIRE (a sair)3, parte de uma 

perspectiva discursiva que orienta a prática clínica e a análise de dados de linguagem, 

ambas ancoradas em diversos domínios da Lingüística, bem como em estudos no campo 

da Neurologia, Neuropsicologia, Fonoaudiologia, entre outros. 

 Conforme COUDRY & FREIRE (a sair), a perspectiva discursiva requer que 

tomemos como ponto de partida teórico a interlocução e tudo aquilo que a ela diz 

respeito: “as relações que nela se estabelecem entre sujeitos falantes de uma língua, 

dependentes das histórias particulares de cada um; as condições em que se dão a 

produção e interpretação do que se diz; as circunstâncias histórico-culturais que 

                                                
1  Este texto é parte das considerações teóricas apresentadas na tese de doutorado (ANDRADE, 2007). 
2  Licenciada e Bacharel em Letras; Mestre em Lingüística e Língua Portuguesa pela Faculdade de 

Ciências e Letras/Uiversidade Estadual Paulista-Araraquara; Doutora em Lingüística pelo Instituto de 
Estudos da Linguagem/UNICAMP; atualmente Pós-doutoranda em Lingüística/IEL/Unicamp (Área: 
Neurolingüística), sob supervisão de Maria Irma H. Coudry. E-mail: mlfandrade@hotmail.com. 

3  Ver também COUDRY e POSSENTI (1983), reeditado neste número. 
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condicionam o conhecimento partilhado e o jogo de imagens que se estabelece entre os 

interlocutores”.  

 A ND incorpora, dentre outros, princípios e pressupostos acerca do funcionamento 

cerebral conforme proposto por LURIA (1970, 1984; 1991) e VIGOTSKI (1987, 2000), 

articulando-os com uma concepção de linguagem abrangente (FRANCHI, 1976, 1992). 

A ND, também, partindo de uma perspectiva discursiva e, consequentemente, 

considerando uma concepção de linguagem abrangente, a interlocução e os modos de 

produção, desenvolve uma forma própria de tratar os dados, o dado-achado (COUDRY, 

1986; 1988; 1996); uma metodologia contraria aos testes avaliativos e experimentais. 

 Nesse sentido, o objetivo deste texto é discorrer e retomar alguns princípios e 

pressupostos que fundamentam a neurolingüística discursiva - tais como a organização 

funcional do cérebro humano (cf. Luria), a concepção de linguagem (cf. Franchi) e o 

dado-achado (cf. Coudry) - ao mesmo tempo em que traz a sistematização de uma 

bibliografia básica para aqueles que desejam se aprofundar nas leituras.  

 

 Perspectiva Luriana: pressupostos e organização funcional do cérebro humano. 

 LURIA (1991a, p. 73-74) escreve num contexto em que as teses que vigoram ou 

são advindas da filosofia idealista (na qual a atividade consciente do homem é visto 

como fruto do espírito) ou do positivismo evolucionista (no qual a atividade consciente 

do homem é vista como resultado direto da evolução do mundo animal). Nesse 

contexto, Luria adota uma psicologia que parte dos princípios do marxismo, deitando 

novo olhar para a atividade consciente do homem, entendendo-a como fruto da 

atividade histórico-social.  

 Segundo LURIA (1991a, p. 75), “o trabalho social e o emprego dos 

instrumentos de trabalho”, bem como o surgimento da “linguagem”, servem de fonte à 

transição da história natural dos animais à história social do homem.  

 O trabalho desenvolvido na preparação dos instrumentos já não é uma atividade 

determinada por motivo biológico imediato, ou seja, a necessidade de alimento. 

Segundo LURIA (1991a, p. 76) a atividade de elaboração da pedra carece de sentido. 

Tal atividade adquire seu sentido a partir do uso do instrumento, que foi preparado, na 

caça. É, pois, no conhecimento da operação executada e no conhecimento do futuro 
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emprego do instrumento, nascido no processo de preparação do instrumento, que surge 

a primeira forma de atividade consciente (LURIA, 1991a, p. 76). Nesse sentido o 

comportamento, que no animal fora sempre voltado imediatamente para a satisfação de 

uma necessidade, no homem, com a preparação de seus instrumentos de trabalho, passa 

a adquirir caráter de estrutura complexa. Em suma, a tese do autor é a de que “a 

atividade consciente do homem não é produto do desenvolvimento natural de 

propriedades jacentes no organismo mas o resultado de novas formas histórico-sociais 

de atividade-trabalho” (LURIA, 1991a, p. 77) 

 O surgimento da linguagem, segundo LURIA (1991a, p. 77), leva à formação da 

atividade consciente de estrutura complexa do homem. LURIA (1991a, p. 78-79) 

salienta a diferença entre a linguagem dos animais e linguagem humana com, dentre 

outros, o conhecido exemplo da linguagem das abelhas, concluindo que as condições 

que originaram o fenômeno da linguagem humana devem ser procuradas “nas relações 

sociais do trabalho cujos primórdios de surgimento remontam ao período de transição 

da história natural à história humana”. LURIA (1991a, p. 80) acredita que “a 

linguagem teve importância decisiva para a posterior reorganização da atividade 

consciente do homem”, considerando que, assim como o trabalho, a linguagem é fator 

fundamental na formação da consciência.  

 Para LURIA (1991a, p. 80-81), a linguagem imprime ao menos três mudanças 

essenciais à atividade consciente do homem: a capacidade de representação, a 

capacidade de abstração e generalização, e a capacidade de transmitir informações. 

Segundo o autor: 

a) com sua capacidade de representação, a linguagem “permite discriminar esses 

objetos, dirigir a atenção para eles e conservá-los na memória”;  

b) com a de abstração e generalização, a linguagem “faz pelo homem o grandioso 

trabalho de análise e classificação dos objetos, que se formou no longo processo 

da história social”, assegurando a transição do sensorial ao racional na 

representação do mundo;  

c) com a capacidade de transmitir informações complexas, produzidas ao longo de 

muitos séculos de prática histórico-social, a linguagem “permite ao homem 

assimilar essa experiência e por meio dela dominar um ciclo imensurável de 
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conhecimentos, habilidades e modos de comportamento, que em hipótese alguma 

poderiam ser resultado da atividade independente de um trabalho isolado”.  

 A linguagem é, pois, o meio mais importante de desenvolvimento da 

consciência; sua importância na formação da consciência consiste no fato de que 

“penetra em todos os campos da atividade consciente do homem”, elevando “a um novo 

nível o desenrolar dos seus processos psíquicos” (LURIA, 1991a, p. 81-82). 

 Segundo LURIA (1991a, p. 82-83) a linguagem reorganiza os processos de 

percepção do mundo exterior, muda os processos de atenção e memória do homem 

assim como a vivência emocional; a linguagem assegura, também, o surgimento da 

imaginação. 

 A questão da relação dos processos psíquicos (por exemplo, atenção, memória, 

etc.) com o cérebro teve soluções diferentes em períodos diversos da evolução da 

ciência, tais como a hipótese de que os processos psíquicos são formas especiais de 

existência do espírito, ou a tentativa da localização dos processos psíquicos em 

determinadas formações cerebrais (localizacionismo), ou, ainda, a idéia de que os 

processos psíquicos são função de todo o cérebro não podendo ser localizados em áreas 

limitadas do córtex cerebral (antilocalizacionismo). Maiores detalhes sobre essas 

diferentes perspectivas o leitor poderá encontrar em LURIA (1991a, p. 85-88; 1984, p. 5). 

 Frente à crise que se instaura com o localizacionismo e o antilocalizacionismo, - 

uma vez que tanto a localização direta dos processos psíquicos em áreas limitadas do 

córtex cerebral, como a concepção de que os processos psíquicos são função de todo o 

cérebro se mostraram inconsistentes - LURIA (1991a, p. 89; 1984, p. 12) se volta para o 

conceito de função. Nesses textos o autor lembra que o conceito de “função” em 

biologia tem dois significados. Strictu sensu, função tem o sentido de “função de um 

tecido particular”, por exemplo, a função do pâncreas é a segregação de insulina. Lato 

sensu, função pode designar a “atividade de adaptação de todo um organismo”, por 

exemplo, função da respiração que é exercida pelo trabalho conjunto de todo um grupo 

de músculos e alvéolos pulmonares.  

 Segundo LURIA (1991a, p. 89), o significado lato sensu de função “se constitui 

numa complexa atividade, exercida pelo trabalho conjunto de todo um sistema de 

órgãos, cada um dos quais integra esse ‘sistema funcional’ (...) em seus próprios 



 
Edição nº 07 de Dezembro de 2010 

 

5 
 

papéis, assegurando esse ou aquele aspecto desse sistema funcional”. Nesse sentido, 

traçando um paralelo com outros sistemas funcionais como a digestão e a respiração, 

LURIA (1991a, p. 90) considera que se o significado lato sensu do conceito de função é 

aplicado a um grande número de atos biológicos de adaptação, ele pode ser aplicado, 

também, às complexas “funções psicológicas”. LURIA (1991a, p. 91) toma como 

exemplo a escrita para mostrar “que elos complexos integram esse sistema funcional”. 

O autor justifica, assim, o abandono da idéia de que um processo tão complexo pode ser 

localizado em determinada área do cérebro, propondo ao invés disso “a análise do 

sistema de zonas cerebrais que funcionam em conjunto, que põem em ação dado 

‘sistema funcional’” (LURIA, 1991a, p. 92).  

 Segundo LURIA (1984, p. 27), os processos mentais humanos - que são sistemas 

funcionais complexos - ocorrem por meio da participação de “grupos de estruturas 

cerebrais operando em concerto”, cada uma das quais contribuindo articuladamente 

para organização desse sistema funcional. 

 LURIA (1970, 1984) distingue três principais unidades funcionais, cuja 

participação considera necessária para qualquer tipo de atividade mental. Essas 

unidades são os chamados Blocos I, II e III (Figura 1), que interagem de modo 

recíproco, cada um desempenhando papel especial na atividade psíquica.  

Figura 1: Unidades funcionais.  
 

 

 

 

 

     Visão anatômica (lobos)                         Bloco I                                   Bloco II                           Bloco III 

Fonte: LURIA (1970, p. 68). Ilustração adaptada de COUDRY & FREIRE (2005). 

 
 O bloco I é formado por estruturas do tronco cerebral e superfícies mediais dos 

hemisférios cerebrais (particularmente, pelo hipotálamo, tálamo ótico e sistema de 

fibras reticulares), se relacionando com as estruturas das unidades II e III do córtex 

cerebral de ambos os hemisférios. Essa unidade regula o tono, a vigília e os estados 

mentais. Conforme sabemos, as condições de vigília são essenciais para o homem 

receber e analisar informações. São, também, essenciais para que o homem possa 
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verificar a atividade programada e o curso dos processos mentais, assim como corrigir 

seus erros e manter a atividade em um curso apropriado (LURIA, 1984, p. 28). A 

função da unidade I é, pois, a de “modificar o estado de atividade cerebral, sem, 

contudo, ter nenhuma relação direta nem com a recepção e o processamento de 

informações externas, nem com a formação de intenções, planos e programas de 

comportamentos complexos e dirigidos a metas” (LURIA, 1984, p. 49). 

 O Bloco II é formado pelos lobos occipitais, temporais e parietais, sendo responsável 

por receber, analisar e armazenar informações. Segundo LURIA (1984, p. 49), “os sistemas 

desta unidade estão adaptados para a recepção de estímulos que vão ter ao cérebro a partir 

de receptores periféricos”, sendo “composta por partes que possuem grande especificidade 

modal”, ou seja, suas partes estão adaptadas para a recepção de informações visuais, 

auditivas, vestibulares, sensoriais gerais, bem como, gustativas e olfatórias. 

 O Bloco III é formado pelos lobos frontais, sendo responsável por programar, 

regular e verificar a atividade, ou seja, pela organização da atividade consciente. 

LURIA (1984, p. 73) ao comentar sobre a atividade consciente humana, cuja regulação 

o autor diz ocorrer “com a íntima participação da fala” (p. 73), diz, ainda, que o 

homem “não somente reage passivamente a informações que chegam a ele, como 

também cria intenções, forma planos e programas para as suas ações, inspeciona a sua 

realização e regula o seu comportamento de modo a que ele se conforme a esses planos 

e programas; finalmente, o homem verifica a sua atividade consciente, comparando os 

efeitos de suas ações com as intenções originais e corrigindo quaisquer erros que ele 

tenha cometido” (LURIA, 1984, p. 60) 

 As unidades II e III são subdivididas em zonas primárias (que recebem ou enviam 

impulsos nervosos para a periferia), secundárias (que processam informações que entram 

ou preparam programas para a ação) e terciárias (que integram as diversas zonas cerebrais). 

 Para LURIA (1984) a atividade consciente e os processos mentais sempre 

ocorrem mediante a participação das três unidades, cada qual desempenhando um papel 

e fornecendo sua contribuição: bloco I, regulando o tono, a vigília e os estados mentais; 

bloco II, recebendo, analisando e armazenando informações; e, bloco III, programando, 

regulando e verificando a atividade.  

 No caso de uma lesão, vale salientar o que escreve LURIA (1991a, p. 92) 
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“Esse enfoque torna compreensível também o fato de que a afecção de determinada 
área limitada do cérebro pode levar à desintegração todo um sistema funcional, e 
sempre que haja afecção limitada do cérebro não será afetada uma ‘função’ mas 
todos os sistemas funcionais cuja realização tem a participação da área cerebral 
afetada. Torna-se compreensível que a mesma afecção do cérebro pode provocar a 
perturbação dos mais diversos sistemas funcionais (só se forem integrados por 
determinado elo geral ou ‘fator’ geral cujo funcionamento esteja diretamente 
relacionado com a afecção da área) e que um mesmo sistema funcional (o ato da 
escrita ou da fala, por exemplo) pode ser afetado com a afecção de diferentes áreas 
do cérebro, que asseguram elos diversos, integrantes da composição de dada 
função” (LURIA, 1991a, p. 92) 
 

 LURIA (1991a, p. 94) considera, pois, que o cérebro humano trabalha como um 

todo único, mas não como uma massa uniforme. Para LURIA (1991a, p. 94), o cérebro 

é um aparelho complexo e diferenciado, composto de unidades funcionais (Blocos I, II e 

III), sendo que a perturbação do funcionamento normal de uma parte fatalmente se 

reflete no seu trabalho como um todo, e conseqüentemente no complexo sistema 

funcional.  

 

 A linguagem pela concepção de C. Franchi. 

 Na ND a linguagem é concebida como ação, como trabalho, como atividade 

constitutiva (COUDRY, 1986; 1988, p. 55), ou seja, a concepção de linguagem presente 

na ND é baseada em FRANCHI (1976, 1992): 

“Concebemos assim a linguagem como um trabalho que ‘dá forma’ ao conteúdo 
variável de nossas experiências, trabalho de construção e retificação do ‘vivido’, 
que ao mesmo tempo constitui o sistema simbólico mediante o qual se opera sobre a 
realidade e constitui a realidade como um sistema de referências em que aquele se 
torna significativo” (FRANCHI, 1976, p.53). 
 

 A noção de “sistemas de referência” é importante nessa concepção de 

linguagem, por isso vale a pena explicitar esse conceito; e o fazemos nas próprias 

palavras de FRANCHI (1976): 

“Se alguém deseja falar em sua linguagem acerca de um novo tipo de entidades, 
deve introduzir um sistema de novas maneiras de falar, sujeito a novas regras. 
Chamaremos esse procedimento de ‘construção de um sistema de referências!’. 
Consideremos a título de exemplo as entidades com que lidamos na linguagem 
comum. Trata-se de um ‘sistema espaço-temporalmente ordenado de coisas ou 
eventos’ observáveis, pelo menos como universo primeiro e privilegiado de 
discurso. Podemos chamá-lo de ‘sistema de referência factual’ ou ‘sistema de 
referência das ‘coisas’’. Reconhecer uma coisa ou um evento nesse sistema, 
significa ‘ter sucesso em incorporá-lo no sistema das coisas em uma posição 
espaço-temporal determinadas...’ segundo as regras desse sistema. Pode-se ainda 
falar de ‘sistema de referências’ dos números, das proposições, sempre em relação a 
uma linguagem que fale de números, ou que fale de proposições, propriedades e 
relações das proposições, etc. Poder-se-ia falar de um sistema de referências da 
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ficção grega, dos mitos dos selvagens bororo, e assim por diante. Como observa 
Carnap (...) o termo ‘sistema de referências’ se usa apenas para o sistema de 
expressões lingüísticas e não para o sistema de entidades em questão. Podemos 
dizer que o ‘sistema de referências’ é constituído por essa linguagem e nada tem a 
ver com a ‘existência real’ das entidades que nessa linguagem se delimitam e a que 
se refere” (FRANCHI, 1976, p.55).  
 

 O autor evidencia, também, que tanto o paradigma funcional quanto o formal - 

vigentes na lingüística - são na verdade modelos de análise que incidem, não sobre a 

atividade criadora da linguagem, mas sim sobre os resultados dessa atividade, ou seja, 

sobre o produto. Ilustrando essa questão, respectivamente, FRANCHI (1976) relembra 

duas interessantes passagens de Humboldt4:  

“Propriamente falando, a linguagem é qualquer coisa de persistente mas a todo 
momento transitória. Sua eventual fixação na escritura é somente uma incompleta e 
mumificada preservação’... ‘Em si mesma, a linguagem não é um produto (ergon) 
mas uma atividade (energeia)” (HUMBOLDT; apud FRANCHI, 1976, p. 50).  
“E isso porque a ‘forma’ em Humboldt designa os princípios dinâmicos do ato 
mesmo de ‘dar forma’: designa a universalidade de um processo como suscetíveis 
de revisão e transformação. Designa um processo que não está sujeito a um 
conjunto estável e permanente de categorias pois responde à provocação da 
imaginação; que ‘constitui’ mas não se ‘institui’; que não se fixa, mas retorna e 
renova” (FRANCHI, 1976, p. 52). 
 

 Nesse sentido, vale ressaltar, numa linguagem concebida como ação, como 

atividade constitutiva, há a presença do trabalho do sujeito que por ela atua. Notemos, 

também, pelo trecho na seqüência, que o autor não ignora os sistemas lingüísticos. 

“A linguagem é ela mesma um trabalho pelo qual, histórica, social e culturalmente, 
o homem organiza e dá forma a suas experiências. Nela se produz, do modo mais 
admirável, o processo dialético entre o que resulta da interação e o que resulta da 
atividade do sujeito na constituição dos sistemas lingüísticos, as línguas naturais de 
que nos servimos (FRANCHI, 1987, p. 12). 
 

 FRANCHI (1976; 1992) salienta o caráter indeterminado da linguagem e ao 

falar da indeterminação da linguagem cita como aspectos aí atuantes a analogia, o 

contexto lingüístico e a situação, e uma longa elaboração histórica. FRANCHI (1976), 

mais uma vez, apóia-se em Humboldt para salientar o caráter indeterminado da 

linguagem: 

“Bem repetindo Humboldt, a linguagem é um processo, cuja forma é persistente, 
mas cujo escopo e modalidades do produto são completamente indeterminados; em 
outros termos, a linguagem em um de seus aspectos fundamentais, é também um 
instrumento de subversão das categorias e criação de novas estruturas. Nesse 
sentido, a linguagem não é somente um processo de representação, de que se podem 
servir os discursos demonstrativos e conceituais, mas ainda uma prática imaginativa 

                                                
4  Wilhelm von Humboldt (1767-1835), filósofo e lingüista alemão do século XIX. 
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que não se dá em um universo fechado e estrito, mas permite passar, no pensamento 
e no tempo, a diferentes universos, mais amplos, atuais, possíveis ou imaginários” 
(FRANCHI, 1976, p. 54).  
 

 Enquanto forma de pensamento, paralela ao lógico, a analogia se configura por 

meio de relações de similaridade: expressões, elementos e relações se transportam – 

pela analogia – de um sistema de referência para os mais diversos sistemas de 

referências, se acomodando a novas situações e novos contextos, estabelecendo e 

organizando todo um novo sistema de referência. Em relação à analogia, FRANCHI 

(1976, p. 60) fala de uma “criatividade vertical” em contraposição a uma “criatividade 

horizontal” que ocorreria no eixo sintagmático (sintaxe), e, considera que é a analogia 

que introduz um fator decisivo de indeterminação semântica. 

 FRANCHI (1976, p. 61) entende por “situação” o complexo jogo de fatores e 

relações que constituem as condições de uso da linguagem (o tempo, o lugar, as 

instâncias pessoais do discurso, a indicação demonstrativa de objetos, a atitude do 

locutor em relação a seu próprio discurso ou ‘texto’, os discursos ou ‘textos’ anteriores); 

e, reserva o termo “contexto” para fatores e relações que determinam um discurso no 

plano exclusivamente lingüístico (contexto lingüístico), entendendo-o como 

intermediário entre a situação e o sistema lingüístico.  

 Em relação à elaboração histórica, FRANCHI (1976, p. 57) considera que a 

atividade lingüística opera sempre sobre um substrato material já trabalhado pelas 

gerações anteriores (desde um passado longínquo), fixados de certa forma em diferentes 

momentos, e, que por isso mesmo essa atividade não pode ser considerada – tendo em 

vista, principalmente, a analogia e o contexto – somente como “uma produção 

sistemática e reiterada mas sim como uma sempre renovada organização”. Nesse 

sentido é que Franchi fala, referindo-se ao nível do sintagma e da oração, que não seria 

possível propor antecipadamente um inventário exaustivo das possibilidades de 

utilização (e condições de utilização) dos inúmeros traços categoriais oferecidos pela 

cadeia sonora (como justaposição, configuração morfológica, distribuição relativa de 

morfemas, ordem linear, pausas, entoação, concordância, etc.). Para FRANCHI (1976; 

1992), a longa elaboração histórica é uma das principais fontes da indeterminação de 

uma língua natural.  
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 É, pois, por considerar as analogias, os contextos e a elaboração histórica, o que 

resulta na indeterminação da linguagem, que a concepção de linguagem de FRANCHI 

(1976; 1992) - uma concepção sócio-histórica de linguagem, tomada como lugar de 

interação humana, de interlocução (ABAURRE & COUDRY, 2008) - pode ser 

considerada abrangente, quando comparada a outras que privilegiam o sistema 

lingüístico e a não historicidade da língua. 

 É importante notar que não podemos considerar, conforme GERALDI (1991, p. 

10), uma indeterminação absoluta da linguagem, pois isso seria o mesmo que “trocar 

uma ilusão por outra: a ilusão da uniformidade pela ilusão da multiplicidade 

indeterminada”. Segundo GERALDI (2003, p. 10), estaríamos negando o presente, 

numa posição, e na outra, o passado. Em outros termos: “Se falar fosse simplesmente 

apropriar-se de um sistema de expressões pronto, entendendo-se a língua como um 

código disponível, não haveria construção de sentidos (...); se a cada fala 

construíssemos um sistema de expressões não haveria história” (GERALDI, 2003, p. 

10). Vejamos uma passagem em que FRANCHI (1992) se manifesta a esse respeito: 

“Não há nada imanente na linguagem, salvo sua força criadora e constitutiva, 
embora certos ‘cortes’ metodológicos e restrições possam mostrar um quadro 
estável e constituído. Não há nada universal, salvo o processo - a forma, a estrutura 
dessa atividade. A linguagem, pois, não é um dado ou resultado; mas um trabalho 
que ‘dá forma’ ao conteúdo variável de nossas experiências, trabalho de construção, 
de retificação do ‘vivido’, que ao mesmo tempo constitui o sistema simbólico 
mediante o qual se opera sobre a realidade e constitui a realidade como um sistema 
de referências em que aquele se torna significativo. Um trabalho coletivo em que 
cada um se identifica com os outros e a eles se contrapõe, seja assumindo a história 
e a presença, seja exercendo suas opções solitárias” (FRANCHI, 1992, p. 33) 
 

 Observemos como FRANCHI (1992, p. 33) cita o sistema e o sentido, a história 

e as opções solitárias. GERALDI (2003, p. 11), retomando esta passagem, resume que o 

“trabalho lingüístico” não é “nem um eterno recomeçar, nem um eterno repetir”. 

 É importante salientar, ainda, uma passagem em que FRANCHI (1976) acentua 

a ação do sujeito, as vezes consciente, as vezes inconsciente: 

“Por um lado, esse aspecto fundamental da linguagem [indeterminação / 
instrumento de subversão das categorias e criação de novas estruturas] a torna um 
instrumento dúctil e eficaz de contínua retificação de todo o anteriormente 
organizado, remanejando o que se poderia supor como imanente, fixo, definitivo. 
Por outro lado, a atividade lingüística supõe ela mesma esse retorno sobre si mesma, 
uma progressiva atividade epilingüística: como ‘atividade metalingüística 
inconsciente’ (cf. Culioli, 1968) de modo a estabelecer uma relação entre os 
esquemas de ação verbal interiorizados pelos sujeito e a sua realização em cada ato 
concreto de discurso; como atividade seletiva e consciente, na medida em que se 
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reflete sobre o processo mesmo de organização e estruturação verbal; justamente 
em virtude dessa função, operando sobre signos que se tomam como objetos dessa 
reflexão, o homem ultrapassa os limites do observável e do perceptível: passando 
pela metáfora e pela metonímia, a linguagem se refaz linguagem poética, ou se 
higieniza e se contextualiza (no sentido mais estrito de ‘contexto verbal’) no 
discurso filosófico e científico, em que as palavras e expressões tomam seus 
sentidos na cadeia de definições” (FRANCHI, 1976, p. 54; grifos nossos).  
 

 Tendo em vista o jogo entre atividade metalingüística inconsciente e seletiva 

(consciente), poderíamos relacionar essa passagem com a que segue, de LURIA (1991c): 

“É sabido que a atividade do homem é condicionada por necessidades ou motivos e 
sempre visa a um objetivo determinado. Se em alguns casos o motivo pode 
permanecer inconsciente, o objetivo e o objeto da atividade são sempre 
conscientizados. Sabe-se, por último, que é justamente esta circunstância que 
distingue o objetivo da ação dos meios e operações pelos quais ele é atingido. 
Enquanto as operações isoladas não se automatizam, a execução de cada uma 
delas constitui o objetivo de certa parte da atividade e atrai para si a atenção. 
Basta lembrar como fica tensa a atenção de um atirador inexperiente ao puxar o 
gatilho ou a atenção de um datilógrafo iniciante a cada batida do teclado. Quando a 
atividade se automatiza, certas operações que a compõem deixam de atrair a 
atenção e passam a desenvolver-se sem conscientização, ao passo que o objetivo 
fundamental continua a ser conscientizado. Para ver isso, basta analisar 
atentamente o desempenho no tiro de um atirador bem preparado ou o processo de 
datilografia de uma datilógrafa experiente. (...) O processo de automatização da 
atividade leva a que certas ações, que chamavam a atenção, se convertam em 
operações automáticas e a atenção do homem comece a deslocar-se para os 
objetivos finais, deixando de ser atraída por operações costumeiras bem 
consolidadas” (LURIA, 1991c, p. 5-6; grifos nossos). 
 

 Aspectos da atividade com a linguagem poderiam ser colocados num paralelo 

com a atividade de atirar e a de datilografar, conforme exemplos de LURIA (1991c); 

entendendo que, conforme diz o autor, também no caso da linguagem (no decorrer da 

história) “quando a atividade se automatiza, certas operações que a compõem deixam 

de atrair a atenção e passam a desenvolver-se sem conscientização, ao passo que o 

objetivo fundamental continua a ser conscientizado”. Sendo assim, na atividade 

lingüística algumas operações seriam automatizadas, como as que envolvem a atividade 

metalingüística inconsciente, outras seriam conscientes e envolveriam maior grau de 

atenção, como a atividade seletiva (cf. Franchi). 

 Ou seja, podemos considerar que a atividade metalingüística inconsciente, é uma 

espécie de atividade automatizada (o que não significa que a atenção não esteja 

presente, ela apenas se apresentaria em menor grau), ao passo que a atividade seletiva, 

por ser consciente, estaria relacionada com os objetivos do sujeito, que, segundo 

LURIA (1991c), mesmo na atividade automatizada continua a ser consciente. É 
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importante notar que não estamos considerando aí uma dicotomia, mas sim um 

continuum (cf. LURIA, 1984, p. 228-229). 

 

 O dado-achado, conforme formulado por M. Coudry. 

 Tendo em vista o estatuto do dado nos deparamos, conforme COUDRY (1996), 

com dois modos de construção dos dados: dado-evidência e dado-achado. 

a) No dado-evidência, o que se observa é o objetivo do pesquisador em medir o 

comportamento lingüístico e quantificá-lo. Na Neurolingüística tradicional5 isso se 

traduziu no desenvolvimento de baterias de testes usadas na avaliação lingüístico-

cognitiva de pacientes cérebro-lesados; resultando, por exemplo, em dados estatísticos e 

grupos-controle (COUDRY, 1996, p. 179-180). 

b) Sobre o dado-achado, COUDRY (1996, p. 183) diz que “é produto da 

articulação de teorias sobre o objeto que se investiga com a prática de avaliação e 

acompanhamento clínico dos processos lingüísticos-congnitivos”. O dado-achado tem 

algo em comum com o dado singular, ou paradigma indiciário de GINZBURG (1986). 

Vejamos o que dizem COUDRY & FREIRE (a sair) a esse respeito:  

“Tal como ocorre com a análise do dado-achado, a interpretação do dado singular 
ajuda a entender o fato lingüístico-cognitivo que se apresenta de maneira 
indeterminada, a fim de que seja revelado o que não se vê à primeira vista. Nos dois 
casos é crucial estabelecer critérios - os denominados procedimentos heurísticos na 
ND - que orientam a identificação e a seleção dos dados, tomados, então, como 
representativos do que se considera “singularidade reveladora” (tal como se 
denomina no paradigma indiciário) ou dado-achado, e que provoca o movimento da 
teoria em busca de explicação. Pelo que se expôs, compartilhamos do paradigma 
indiciário, como em Ginzburg, o conceito de “rigor metodológico”, interpretado de 
forma flexível, uma vez que entram em jogo outros fatores, como a intuição do 
investigador na observação do particular, sua capacidade de formular hipóteses 
explicativas pertinentes e instigadoras para aspectos opacos da realidade que não 
são diretamente apreendidos, mas que podem ser descobertos através dos achados 
ou dos indícios” (COUDRY e FREIRE, a sair). 
 

 A ND opta, pois, por não trabalhar com testes, sejam avaliativos, sejam 

experimentais porque, conforme COUDRY (1986; 1988, p. 15), tais procedimentos não 

reproduzem as relações de interlocução, não tornam claras as “intenções discursivas” e 

não contextualizam, portanto, as expressões verbais. Segundo COUDRY (1986; 1988, 

p. 15), nesse caso, os sujeitos se tornam pacientes no sentido mais amplo do termo, ou 

seja, são excluídos de um papel ativo na orientação do discurso, não tendo quaisquer 
                                                
5  Ver o texto FEDOSSE et al, In: COUDRY et al (a sair). 
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pistas para interpretar os comandos, fazer inferências, apreender por qualquer processo 

a intenção significativa dos examinadores.  

 Em vista disso é que a ND privilegia atividades epilingüísticas, em uma 

perspectiva discursiva, no processo de avaliação, acompanhamento e intervenção, 

recorrendo às mais diversas situações e configurações de uso lingüístico-cognitivo, tais 

como: diálogo, narrativas, comentários, conversação livre ou dirigida, atividades de 

escrita. E álbuns de fotografias, registros em agenda, revistas, desenhos, cartas, bilhetes, 

receitas, mapas, entre outros, são pretextos para que ocorram diálogos, narrativas, etc... 

Com esses procedimentos, a ND opera com todos os traços humanos que acompanham 

e dão sentido à atividade verbal: gestos, expressões faciais e corporais, escrita e leitura; 

buscando compreender como o sujeito significa para assim atuar, junto com ele, sobre 

os múltiplos aspectos envolvidos em processos de significação; sempre observando e 

descrevendo tais aspectos (COUDRY, 2007). Nesse sentido, na ND o dado tem o 

estatuto de dado-achado. 

 

 Ganho da análise neurolinguisticamente orientada. 

 Vimos até agora vários princípios e pressupostos teóricos que se encontram 

subjacentes a Neurolinguística discursiva, lembrando que o ideal é tomar o resumo aqui 

apresentado como uma indicação de leitura para as obras originais. Cabe, agora, 

ressaltar alguns ganhos de uma análise neurolingüísticamente orientada. 

 Considerando a perspectiva teórica, em contraposição às influencias lingüísticas 

de cunho estruturalista sofridas pela perspectiva luriana (JAKOBSON, 1969; 1970), 

vimos que na ND se adota uma concepção de linguagem abrangente, de cunho 

discursivo, conforme FRANCHI (1976; 1992); além do que vale salientar os seguintes 

pontos: a ND, apoiada na perspectiva luriana, representa o tratamento do objeto por um 

diferente ponto de vista, no caso um ponto de vista mais humanista, e,  a ND opera com 

um aporte teórico (VIGOTSKI, 2000; LURIA, 1970; 1984; 1991) que atribui à 

linguagem um lugar central e de grande importância para a formação, a estruturação e a 

reorganização dos processos psíquicos. 

 Em suma, ainda em relação à perspectiva teórica, vimos que na ND o indivíduo - 

conforme a perspectiva luriana (VIGOTSKI, 2000; LURIA, 1970; 1984; 1991) - é 
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considerado um sujeito em relação ao seu meio, ou seja, social e historicamente. Como 

conseqüência, metodologicamente - lembrando que o estatuto do dado na ND, desponta 

como mais um diferencial - na ND não se considera o indivíduo como “amostra” de uma 

população ou um sujeito ideal, como nas metodologias pautadas por testes experimentais, e 

sim como um sujeito, com uma história de vida e que vive em sociedade. 
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