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ABSTRA CT: This paper aims to bring to light some of Adolf Kussmauls (1877) 
ideas, rescuing some historical facts of aphasiology that were compl etely forgotten 
and that were important contributions to the works of outstanding researchers such 
as Freud (1891), Goldstein (1927, 1934) and Jakobson (1941). 
 
 
KEYWORDS: aphasiology; neurolinguistics. 
 
0. Introdu ção 
 
 Após a guerra fran co-prussian a de 1870 , que provo cou a qu eda do Segundo 
Imp ério Fran cês, em solo francês, e, em 1871 , cul minou com a uni ficação d a Prússia e 
de outros Est ados germânicos, formando o Império Alemão, começou  o flo res ci mento 
das universidades alemãs. A discussão das  afasias e d a localização d a linguag em 
começa a se deslocar de Paris (Broca, Flourens ), p erpass ando por Londres (Jackson, 
Bastian, Bateman ), para a Alemanha (Meynert, Li chthei m, Werni cke, Kussmaul, 
Steinthal, Freud, Goldstein). 

Apesar d e o ei xo d e discussão ter se deslocado para o solo al emão, o Zeitgeist   
ainda era fran camente favorável aos defensores do localizacionis mo, como Meyn ert, 
Lichthei m e Wernicke. N a afasiologia dessa época ainda predo min avam as idéias 
defendidas  por médicos, que p ropunham modelos explicativos fin cados em questões 
anatô mi cas, buscando inserir a linguagem em lugares específicos do có rtex cerebral . E, 
para eles, a linguagem s e redu zia a p alavras isoladas. O estudo das afasias estava 
centrado  na p alavra falada, articulad a, ou melhor, na aus ência ou  na troca de palav ras. 
Não h avia uma reflexão maior sobre o fun cionamento d a linguagem. 

Na contramão do pensamento vigente, surge u m i mportante no me, Adolf 
Kuss maul 1, que, embo ra fosse médico, incorpo ra e amplia as  idéias d e H eymann 
Steinthal 2 (1871), que foi discípulo de Wilhel m von Humboldt 3 e pode ser considerado 

                                                 
1 Adolf Kussmaul (22/2/1822-20/5/1902). Nasceu em Karlsruhe e faleceu em 
Heidelberg. Filho e n eto de médicos, K. se d estacou  no estudo do  coma diabético, das 
convulsões epilépticas, de questões relacionadas à visão  e d esenvolveu o  método da 
lavagem esto macal . E xiste, hoje, na Alemanh a o  prêmio anual Adolf Kuss maul para a 
área d a g astroenterologia. 
2 Hey mann Steinthal (1823-1899), alemão, filóso fo e estudioso da linguagem (o  termo 
lingüista ainda não existia à época). Seus trab alhos são considerados u ma continuidade 
dos de von Humboldt. É considerado u m dos fund adores da psicologia social 
(Völkerpsychologie).  
3 Wilhelm von Hu mboldt (1767-1835) n asceu e morreu na Al emanha. Filho de u m alto 
oficial da Alemanha, p ro fessores p articulares lhe ensinaram ciências  naturais, grego, 
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o pai da psicolingüística. Ele tamb ém sofre in fluên cia do pens amento de Hughlings 
Jackson (1874 ), a quem ele admira e defin e co mo sendo u m arguto obs ervado r.  

 
 
1. O  livro 
 
 

E m 1877, surge, em Leip zig, na Alemanha, a pri meira edição do livro de 
Kuss maul , que seria u m marco na afasiologia: “Di e Störungen der Sprache. Versuch 
einer Pathologie der Sprache.” E m 1884, em Paris, surg e a tradução francesa: “Les 
troubles de la parole” e só em 1977, em Nova York,  surg e a tradução  em língua 
inglesa, integ rando  o volu me 14 do  Cyclopedia o f the Practice o f Medicine. 

Trata-se de u m livro de 300 págin as cuidadosamente es critas, no qu al ele 
reflet e 1) sobre a natureza dos distúrbios da linguagem, propondo classifi cações e 
termos para cl assi ficá-las; 2) sobre aspectos evolutivos da aquisição da linguagem e sua 
relação co m os distúrbios da linguagem; 3) sobre a natu reza da linguagem em si; 4) 
sobre a aquisição da linguag em pelas crianças; 5) sobre o localizacionis mo; 6) sobre as 
afasias; 7 ) sobre linguagem e senilidade e; 8) sobre a linguag em dos surdos. Esses são 
apenas alguns tópicos  aqui ressaltados, mas o livro  todo é composto de 36 capítulos. 

Nesse livro, Kuss maul atende ao clamor de St einthal (1871), que afirma que os 
médicos  dev em questionar a existência de u m local  circunscrito no  céreb ro p ara as 
funções mentais. Ele ainda sugere que os médi cos observem melhor os fenô menos 
psíquicos, que os analisem com mais rigor, procurando conhecer melhor seu conteúdo e 
sua forma. Para el e, os fenô menos afásicos devem ser obs erv ados em dois níveis: o da 
palavra e o da sentença. Ess a é u ma postura absolutament e inovadora e incorporada por 
Kuss maul . 

 
 

2. Palav ra x sent ença 
 
 

Kuss maul propõe um mod elo de p rocessamento da palav ra d esvinculado d e  
u ma bas e anatômi ca, que ele entitulou de desenho esquemático dos centros e das vias da 
linguagem. Ness e mod elo, a palavra é processada em quatro mod alidades, quais sejam, 
a co mpreensão, a produção, a escrita e a leitura. Essas quatro modalidad es são vistas 
como quatro centros interligados mediante vias de associ ação e ligados ao centro dos 
conceitos. Trata-s e de centros hipotéticos, não fi xados em um determinado ponto 
especí fi co do córtex cerebral. Essa é a grand e di ferença em relação ao mod elo proposto 
por Wernicke, além do fato de Kuss maul frisar que s e trata de um modelo de 
processamento da pal avra e que a linguagem n ão s e li mitav a a p alavras isoladas . 

                                                                                                                       
lati m, e filoso fia. Mais tarde ingress a na Universidade de Göttingen e estuda filologia 
clássica e ciênci as naturais. Foi cont emporân eo de Kant , com quem discutia muito , de 
Goethe e Schiller , co m quem teve ami zade. De 1803  a 1808 foi o Ministro-Presidente 
da Prússia. 
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No nível da sentença, Kuss maul sublinha que dois aspectos devem s er vistos 

atentamente:  a mo rfologia da p alavra e a sua gramática4 e a posição  da palavra na 
sentença. Ele propõe a existência do agramatismo, qu e Steinthal d eno min ava de 
acat afasia, propondo a existência de três tipos: 1) acatafasia por afasia – por problemas 
no nível da p alavra, as senten ças se apresent am interro mpidas e fragment adas; 2) 
acatafasia gramatical – as sentenças se caracterizam p ela ausên cia de conectivos e 
preposições e por problemas d e concord ânci a verbo-nominal, correspondendo ao  atu al 
conceito de ag ramatis mo. 3) a catafasia sintática – se caracteriza pelo excesso e pela 
repetição de elementos gramaticais, correspondendo à atual no ção de paragramatis mo .  

 
 

3. Crítica ao localizacionis mo 
 
 

Para Kuss maul, o córtex cerebral co mo u m todo é responsável pel a linguagem 
e todas as tent ativas de se precisar a sed e da linguag em em alguma das circunvoluções 
cerebrais são vistas por ele co mo tent ativas ingênuas, sobre as quais ele ap enas pode 
rir5. 

Ele critica fort emente a idéia de se inscrever a linguagem n a região da 3ª 
circunvolução frontal esqu erda, tamb ém deno minada de área de Broca, qu e era a mais 
divulgada naquela épo ca. Ele tamb ém critica as tentativas localizacionistas de Wernicke 
e de seu p ro fesso r, Meynert . Kuss maul lembra qu e a casuística era muito parca para se 
fazer afirmações localizacionistas tão contundentes , que os p acient es examinados 
apres entavam mais de u ma les ão e em diversos pontos do córtex cereb ral e também em 
regiões sub-corticais. Vale lembrar que, naquela época, só havia os exames post-mortem 
e que os estudiosos postulavam hipóteses sobre o funcion amento cerebral a partir de u m 
cérebro morto. 

Para Kuss maul, só é possível pensar-se em localização de forma b em ampla. 
Para ele, as regiões corticais eram responsáveis pela organi zação da linguagem e as 
subcorticais por sua execução. Ele frisa que os feixes de fibras e o corpo caloso tamb ém 
devem ser entendidos como  áreas co rticais.  

Dessa forma, o córtex cerebral abrigaria os pensamentos e, co mo afi rma 
Kuss maul , todo o  córt ex pens a. Nele são concebidas  as representações, a partir das 
informaçõ es recebidas das operações sensório-motoras do sistema nervoso, advindas do 
contato co m o mundo externo. 

Ele deixa claro qu e lesões em regiões especí ficas do cérebro  podem p rovocar 
distúrbios da linguagem, mas que isso não autoriza a conclusão  de qu e a linguag em 
esteja inserida naquel e ponto cerebral. 

                                                 
4 Kussmaul usa a p alavra gramáti ca para se referir a qualquer terminação de u ma 
palavra, como, por ex., de fl exão , g ênero e declinação. 
5 Kussmaul (1877:127): ”Insbesond ere werden wir über alle die naiven Versuche, einen 
“Sitz der Sprache” in dieser oder jener Hirnwindung zu suchen , mit Läch eln 
hinweggeh en.” 
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Ele afirma que lesõ es cereb rais tanto podem p rovocar afasia qu anto o declínio 

da inteligência, mas que o declínio da inteligência não pode ser visto como sendo 
decorrente da afasia nem tampouco co mo u m fenô meno paralelo à afasia. As duas 
afecções teriam em co mu m a origem, qu e é a l esão cerebral, mas   uma caus aria efeito 
sobre a outra.  

Do mes mo modo qu e o córtex cerebral co mo u m todo é responsável pelo 
funcionamento da linguag em, também cabe a el e, em caso de l esão cerebral , através da 
cooperação das partes não lesadas, bus car co mpensar o déficit causado p ela les ão. Esse 
mecanis mo de co mpensação Kuss maul atribui ao princípio da vicari edad e. Só duas 
décad as mais tard e, em 1897 , von Monakow , que tamb ém tem influ ência de Jackson iria 
desenvolver o  conceito da diarquia. El e ampliando essa idéia de Kuss maul e propõe 
hierarqui as no mecanis mo  das comp ensações: as últi mas h abilidades adquiridas seri am 
as pri meiras a serem p erdidas. 

São essas idéias n ão localizacionistas, qu e nort eiam o  pensamento de u m dos 
mais destacados e conhecidos afasiologistas do século XX:  Kurt  Goldstein. 

 
 

4. Aquisição da linguagem x afasia 
 
 

No que se refere à aquisição da linguag em, Kussmaul afirma que a criança 
atravess a três estágios, nos  quais a ontogênese replicaria a filogênese.  

Nos pri meiros mes es de vida, a criança é impulsionad a a emitir sons e que isso 
independe de ela ser ouvinte ou não . Pri meiro su rgiriam os “ sons selvagens”, e a 
natureza d a linguagem seri a d e caráter refl exivo. Em um segundo  mo mento, a crian ça 
seria despertada a imitar os sons dos adultos. As vogais e os ditongos seriam os sons 
mais facil mente retidos, por t erem maior musicalidade. A palavra ouvida repres entaria 
apenas u ma i mag em acústica, depois , passo  a p asso, seriam i mpri midos signi ficados a 
ela. A criança us aria tanto uma determin ada palavra que, de repente, “ como  u m raio”, 
ela conseguiria  fundir i mag em acústica e rep resentação, d ando início  ao  uso da 
linguagem con ceitual.  

Para Kuss maul, embora ele não fale em hierarquia co mo von Monakow (1897) 
e Jakobson (1941) iriam fazer, a afasia era o caminho inverso da aquisição. E aí ele 
também inclui a aquisição  da linguagem do  ponto de vista filogenético, que teria o 
seguinte caminho: gestos, refl exos emocion ais e sons selvagens (cho ro, gritos de pavor, 
de al egria, etc.), e, por fim, a linguagem conceitual. 

A afasia que se fizer notar nos gestos é a mais grave, atingiria o homem em 
seus pri mórdios, no qu e ele teria de mais arraig ado, do  ponto de vista evolutivo. A 
musicalidade também está no que h á de mais pri mitivo e arraigado , segundo Kussmaul. 
Ela seria, no nível da linguagem, a últi ma a ser atingida. A título de exempli ficação, ele 
cita o famoso caso de Broca, o do senhor Leborgne, cuja fal a fi cou restrita ao uso da 
sílaba tan. Monsieur Tan Tan, como era chamado , ap esar de n ão conseguir mais emitir 
palavras , entoava a Marselhesa em su a ínteg ra, utilizando  apenas a sílab a qu e lhe restara  

 
 

5. A fasias x afasia fun cional 
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No que se refere às afasias, Kuss maul pri meiramente critica o uso desse termo, 

que ele julga ser in adequado, por signifi car ausên cia d e palav ra, e afirma que o uso do 
termo  dis fasia seria mais correto, mas, por ele entender que o no me mais divulgado  e 
cristalizado era aquele, ele também o  adota.  

Ele agrup a os div ersos sinto mas relatados n a literatura médica em cinco tipos 
de distúrbios disfásicos: 1) Afasia atáxi ca – difi culdade co m a coo rden ação moto ra das 
palavras; 2) A fasia amn éstica – di ficuldade de lembrar da face acústica das pal avras; 3) 
Surdez verbal – di ficuldade de compreender as p alavras, ap esar da perfeita manuten ção 
da audição e da inteligência; 4 ) Parafasia – di fi culdade de relacionar a i mag em das 
palavras com o que representam, acarretando a troca de palavras e tamb ém o surgi mento 
de palavras ininteligíveis; 5) Agramatis mo e acatafasia – dificuld ade de produzi r u ma 
palavra gramatical ment e co rreta e d e alocá-la adequadament e em u ma s entença. 
 Os tipos de afasia aci ma elencados n ão pod em ser vistos como  u ma p roposta 
de classi ficação de Kuss maul . N a v erdade, ele tentou sistematizar e fo rnecer 
nomenclatura aos sintomas d escritos de forma recorrente e despadronizada p elos 
médicos  da época. 
 Kuss maul e Steinthal, j á apontav am, naqu ela épo ca, para a in constância e para 
a diversidade dos sinto mas afásicos. Palavras que faltavam ao doent e em u m 
determinado momento, de rep ente, em out ro mo mento, poderi am reaparecer e depois 
sumir de novo . 
 Kuss maul , novament e seguindo a idéia de Steinthal , incorpora a existência d a 
afasia funcion al, que pode aco meter pessoas sãs  em d eterminados estados emocionais, 
como após u m grande susto e avança, propondo a existência da parafasia fun cional, que 
nada mais  é do qu e o lapso d escrito por Freud (1891). 
 Tanto a afasia, quanto a parafasia, não i mpo rtando a sua etiologia, teriam co mo 
base um mecanis mo de lembran ça inibida ou de uma memó ria con fus a, que permitira 
que palavras que n ela flutuam emergissem, às vezes , equivocadament e ou viessem à 
tona de forma “embassada”, mal formad a.  
 Ele dedica u m capítulo inteiro às parafasias e frisa que el as podem s er 
decorrentes d e lesão cereb ral, d e coréi a, de histeria, de alcoolis mo  ou si mplesmente de 
cansaço. Co m a criação do termo p arafasia, que é a tro ca de uma palav ra por outra, 
Kuss maul lan ça u m dos conceitos fund antes da afasiologia e fornece as bas es para que 
Freud , a partir do s eu trab alho de 1891, tivesse o  necessário insight para mont ar a sua 
noção de inconsciente. 
 
 
6. Terminologia 
 
 
Kuss maul cunhou e sistematizou grande parte da t erminologia usada p ara no mear os 
distúrbios da linguagem, de um modo geral, t ais como: parafasi a, p aral exia, paragrafi a, 
paramimi a, dislexia, dis fasia, dislalia, dis mi mia, agramatis mo, paragramatis mo, apraxia, 
disartria, e muitos out ros. 
 
 
7. Conclusão 
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 E m su ma, Kussmaul, além d e propor uma vasta terminologia para descrever os 
distúrbios da linguagem, contribui para montar as b ases do  holis mo, que viri a a ser 
defendido por Goldstein (1927 , 1934). Ele t amb ém fornece preciosas reflexões sobre a 
natureza das afasias  e das  parafasias, que inspiraram  Freud (1891 ) a postular a 
existência do  inconscient e, na acep ção  do termo  co mo conhecemos hoje. Kussmaul, 
com seus estudos na área d a aquisição d a linguagem e su as reflexõ es sobre as  afasias, 
permitiu que Jakobson (1941) pudess e avan çar na des crição e reflexão sobre a natureza 
da linguagem em s eu estado nascent e e em sua dissolução.  
 
RESUMO: Este trabalho tem por objetivo trazer à tona algu mas das idéias de Adolf 
Kuss maul (1877 ), que fi caram absolutament e esquecidas, resgat ando, assi m, alguns 
fatos da história da afasiologia, qu e no rtearam os trabalhos d e estudiosos da di mensão 
de Freud  (1891), d e Goldstein (1927 , 1934) e de Jakobson  (1941). 
 
PALAVRAS-CHA VE: afasiologia; neu rolingüística. 
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