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Objetivos: O estudo das relações entre o cérebro e a mente não é recente. Desde a pré-história até os dias 
atuais, os mais variados questionamentos a respeito da localização das funções da mente humana foram 
feitos. De fato, diversas civilizações antigas desenvolveram teorias com diferentes graus de complexidade 
acerca desta questão. O presente estudo apresenta uma breve reflexão crítica acerca dos indícios que 
sugerem uma possível importância atribuída ao cérebro pelos hominídeos assim como no homem pré-
histórico. Em seguida, apresentam-se as principais as idéias acerca do debate corpo-mente desenvolvidas 
pelas antigas civilizações egípcia, mesopotâmica, indiana e chinesa.  

Metodologia: Uso de uma revisão sistemática da literatura e uma descrição das perspectivas encontradas 
nestas civilizações. Resultados:Observa-se a existência, dentro de seu contexto histórico-cultural, um 
conhecimento próprio acerca da relação entre a mente e o corpo, onde há uma preocupação em se 
estabelecer um esboço de uma teoria da mente e de como esta mente interage com o seu corpo. Ao 
mesmo tempo, vemos as primeiras observações humanas sobre as funções do cérebro e sua importância 
para os processos mentais. Entretanto, o conhecimento anatômico e funcional do corpo apresentado por 
estas civilizações fica limitado devido à falta de maiores explorações e análises sistemáticas do corpo 
humano. Além disso, há uma associação entre o conhecimento “científico” e a prática religiosa, onde 
cada civilização, à sua maneira, procurou responder as questões mais fundamentais através de seu próprio 
pensamento.  

Conclusão: Conceitos sobre o corpo, a mente (ou alma), doença e saúde se entrelaçam com conceitos 
religiosos e culturais de cada povo. Ao mesmo tempo, é interessante observar que estes conjuntos de 
conhecimento surgem de forma independente. Apesar de uma relativa proximidade física entre o Egito, a 
Mesopotâmia, a Índia e a China e de uma constante troca entre eles, cada um apresenta seu escopo de 
conhecimento de forma própria. 
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