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RESUMO

O histologista espanhol Santiago Ramón y Cajal participou do processo de restauração e
institucionalização da Ciência Espanhola no final do século XIX e início do século XX. Em
1889, Ramón y Cajal demostrou à comunidade científica que o tecido nervoso é composto por
células individuais, em contraposição à teoria do reticularismo vigente à época. Sua
contribuição foi importante para os estudos histológicos e para a criação da área que depois
viria a ser chamada Neurociência. O mérito de seu trabalho investigativo foi reconhecido com
o prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1906. Seu prestígio internacional impulsionou a
investigação científica espanhola em diversas aéreas, especialmente na de Ciências da Vida, e
o levou à direção da principal agência pública de fomento à pesquisa, a Junta para Ampliação
dos Estudos e Investigações Científicas. Este trabalho tem o objetivo de analisar a participação
e a influência de Ramón y Cajal na formulação de políticas de amparo à produção científica na
Espanha, na formação de pesquisadores e no consequente avanço do conhecimento ocorrido no
país no período indicado.
Palavras-chaves: Política científica, Ramón y Cajal, Neurociência, Histologia, Tecido
nervoso, Célula neuronal, Formação de pesquisadores.

SALES, Roberta Barbosa. Santíago Ramón y Cajal and the scientific policy of Spain
between 1870 and 1934. 2019. 73 f. Dissertation - (Master degree in Neuroscience and
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ABSTRACT

The Spanish histologist Santiago Ramón y Cajal was a fundamental actor of the restoration and
institutionalization of science in Spain in late 19th and early 20th centuries. In 1889, Ramón y
Cajal demonstrated to the world scientific community that the nervous system is composed of
individual cells, in contrast to the theory of reticularism in force at the time. His contribution
was important to the histological studies of the brain and to the creation of what was to become
neuroscience. The merit of his investigative was recognized with the Nobel Prize in Physiology
or Medicine in 1906. His international prestige boosted many fields of Spanish science,
specifically life sciences, and led him to become the director of the main public science funding
agency in the country, the so called the Board for Expansion of Scientific Studies and Research.
This work aims to analyze the participation and the influence of Ramón y Cajal in the
formulation of policies to support the Spanish scientific production, in the training of
researchers and in the consequent advancement of the knowledge in Spain in the mentioned
period.
Keywords: Science policy, Ramón y Cajal, Neuroscience, Histology, Nervous tissue, Neuronal
cell, Researchers training.
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1. INTRODUÇÃO

No final do século XIX, o histologista espanhol Santiago Ramón y Cajal (1852 – 1934)
realizou uma série de investigações sobre a estrutura do sistema nervoso que resultaram na
comprovação da individualidade da célula neuronal. Esses resultados impactaram
positivamente as investigações histoanatômicas, favoreceram a elaboração da teoria
neuronal, contribuíram para a constituição das Neurociências e foram, em certa medida,
impulsionadores da restauração científica e cultural espanhola. Com o mérito de seu trabalho
reconhecido pelo prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1906, Ramón y Cajal passou a
figurar na lista dos cientistas mais importantes de sua época. O destaque internacional
decorrente da premiação beneficiou a continuidade de suas investigações e o desenvolvimento
da Ciência na Espanha.
Nessa dissertação, pretende-se analisar as contribuições de Ramón y Cajal para a
ampliação da produção científica na Espanha entre 1870 e 1934. Este período pode ser dividido
em duas fases: de 1870 a 1907, o histologista avançou em sua formação acadêmica e na
investigações sobre o sistema nervoso; entre 1907 e 1934, além de prosseguir com suas
pesquisas, Ramón y Cajal assumiu a direção da principal agência pública de fomento à pesquisa
no país, a Junta para Ampliação dos Estudos (JAE) e o Laboratório de Investigações Biológicas,
que hoje é conhecido como Instituto Cajal e é um dos principais centros espanhóis de
investigação neurobiológica.
Nossa motivação está na suposição de que a construção e a consolidação de uma área
do conhecimento não ocorrem apenas a partir de seus pressupostos teóricos, mas também da
história dos homens que a investigaram e a investigam. Um olhar mais cuidadoso sobre a
trajetória desses pesquisadores pode apontar para aspectos temporais, sociais, políticos e
culturais do período no qual seus saberes científicos foram produzidos.
Acreditamos que os cenários cultural e científico que circundam os pesquisadores têm
interferência direta no desenvolvimento e no crescimento dos diversos campos do saber e da
Ciência em sua totalidade, uma vez que a busca pelo conhecimento passa por necessidades,
entre outras, econômicas, sociais e políticas: econômicas, no sentido de fomentar a pesquisa,
permitindo acesso ao instrumental - equipamento, laboratórios, infraestrutura geral - e
9

disponibilidade de tempo do investigador; sociais, no aspecto da promoção de um ambiente
social que entenda o fazer científico e perceba sua importância – possibilitando, inclusive, o
financiamento de pesquisas por parte de organizações públicas e privadas; políticas,
considerando a legitimação do campo, o estabelecimento de leis e políticas de educação.
“A continuidade da ciência requer a participação ativa de pessoas capazes e
interessadas nos propósitos científicos. O apoio à ciência é assegurado somente
por condições culturais apropriadas. É, portanto, importante examinar aqueles
controles que motivam as carreiras científicas, que selecionam e dão prestígio a
certas disciplinas científicas e rejeitam ou esquecem outras. Tornar-se-á
evidente que mudanças na estrutura institucional podem interromper, modificar
ou, possivelmente, impedir o avanço da ciência”1. (Merton, 2013,159)
Para o percurso pretendido recorremos a pesquisa historiográfica na qual analisamos
fontes primárias e secundárias, a exemplo dos relatórios de atividades publicados pela JAE
durante os vinte e sete anos em que Ramón y Cajal dirigiu a instituição. Os documentos estão
disponíveis para consulta nos bancos digitais do Conselho Superior de Investigações Científicas
(CSIC) da Espanha. Além disso, analisamos o discurso proferido por Ramón y Cajal na
cerimônia de ingresso à Academia de Ciências Espanhola em 1897. Seu relato autobiográfico
intitulado Recuerdos de Mi Vida, publicado em 1917 e seu livro Regras e Conselhos sobre a
Investigação Científica2, no qual ele apresenta suas expectativas em relação à política científica
do país e oferece conselhos aos jovens investigadores espanhóis, também nortearam a
dissertação aqui apresentada.
Esta dissertação, está organizada em três capítulos. O Capítulo 1, a seguir, traz uma
breve biografia de Ramón y Cajal. O Capítulo 2 mostra o que, na visão do histologista, seria
um pesquisador “ideal” e apresenta sua avaliação sobre o papel do Estado no apoio à produção
científica e na formação de jovens pesquisadores. O último, Capítulo 3, aborda a atuação de
Ramón y Cajal como diretor de instituições de pesquisa e sua influência na criação da uma
escola espanhola de neurohistologia.

1 A citação refere-se à um trecho do conteúdo apresentado por Robert K. Merton na conferência da Sociedade
Americana de Sociologia em dezembro de 1937.
2

O livro é baseado no discurso proferido por Ramón y Cajal na ocasião de seu ingresso à Real Academia de
Ciências Exatas, Físicas e Naturais de Madri, em 5 de dezembro de 1897. O título original é Fundamentos
racionais e condições técnicas da investigação biológica. Posteriormente, o material teve algumas edições: em
1899 e em 1902, quando ocorreu a substituição de “investigação biológica” por “investigação científica”,
resultando em “Regras e Conselhos para a investigação científica”, título atual.
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2. SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL

No final do século XIX, o histologista espanhol Santiago Ramón y Cajal demostrou
para a comunidade científica europeia que o tecido nervoso é composto por células individuais,
confrontando a teoria do reticularismo, vigente no período, para a qual o tecido nervoso era
formado por uma rede nervosa difusa.
Ao iniciar nossas pesquisas na anatomia e fisiologia dos centros nervosos, o primeiro
obstáculo que tivemos que remover foi a teoria falsa de Gerlach (Joseph von) e de
Golgi (Camillo) sobre as redes nervosas difusas da substância cinzenta e sobre o modo
de transmissão das correntes (RAMÓN Y CAJAL,1897, p. 31).

A comprovação, resultante dos trabalhos de Ramón y Cajal a partir do aperfeiçoamento
e uso de um método de coloração cromo-argêntico desenvolvido pelo histologista e professor
da Universidade de Pavia, Camillo Golgi (1843-1926)3, rendeu a ambos o prêmio Nobel de
Fisiologia ou Medicina em 1906.
Filho do anatomista Justo Ramón, Ramón y Cajal nasceu em 1852 em Petilla de Aragón,
na província de Zaragoza, região ao norte da Espanha. Apesar de seu interesse pelo desenho e
pela fotografia, devido ao desejo e influência de seu pai, em 1873, aos 21 anos, obteve sua
licenciatura em medicina e cirurgia, na Universidade de Zaragoza.
Durante sua formação, seu pai foi também seu professor, pois usando de contatos e
influência, Justo Ramón conseguiu o cargo de professor interino de dissecção na disciplina de
Anatomia da mesma universidade em que Ramón y Cajal era aluno. Essa proximidade permitiu
aos dois longas horas dedicadas ao estudo de anatomia na sala de dissecção do hospital
universitário.

3

Em 1873, Camillo Golgi publicou sobre um método de coloração [la reaccíon negra] que ficou conhecido quase
15 anos depois. O método permitia a obtenção de imagens mais precisas, deixando o corpo celular escuro (negro)
com um fundo amarelado, a depender do tempo de endurecimento do tecido. Ramón y Cajal comenta em
“Recuerdos de Mi vida” que uma das razões da demora em fazer o método de Golgi conhecido por outros cientistas
foi a barreira linguística. À época, segundo ele, o idioma científico era o alemão e o material de Golgi foi publicado
em italiano. Em nossa leitura percebemos também que Ramón y Cajal especulava ainda sobre uma possível
marginalização das pesquisas realizadas fora da França, Alemanha e Inglaterra.
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Após a licenciatura, na tentativa de fugir da prática clínica – expectativa de seu pai –
Ramón y Cajal se alistou no exército e se juntou as tropas contra os ataques carlistas4. Em 1874
se alistou no corpo expedicionário e foi enviado para as colônias espanholas em Cuba.
Ao voltar para a Espanha em junho de 1875, em razão de problemas de saúde, Ramón
y Cajal retomou sua vida acadêmica, optando pelos estudos em Anatomia e Histologia na
Universidade de Zaragoza onde, em 1876, foi nomeado ajudante interino de anatomia da
Faculdade de Medicina – nomeação resultante da amizade de seu pai com o decano Don Juan
Jenaro.
Em paralelo, Ramón y Cajal decidiu ingressar no doutorado na Universidade de Madri.
Para obtenção do título de doutor, três foram as disciplinas por ele cursadas: História da
Medicina, Análise Química Aplicada às Ciências e Histologia Normal e Patológica.
Na defesa de seu título de doutorado, em junho de 1877, Ramón y Cajal apresentou uma
revisão bibliográfica dos estudos e teorias ocidentais existentes sobre a dor, para a qual deu o
título de Patogenia da inflamação (AMARAL; NOGUEIRA; FERREIRA, 2017, p. 57).
Em 1878, após ter sido apresentado por Aureliano Maestre de San Juan (1828-1890) às
observações microscópicas que lhe ampliou o interesse pelo estudo dos tecidos, Ramón y Cajal
resolveu criar com recursos próprios um laboratório particular, improvisado em sua residência.
Para isso, adquiriu alguns equipamentos entre eles um micrótomo de Ranvier (usado para
realizar cortes histológicos) e um microscópio da marca francesa Maison Verick.
Na sequência, prestou concurso para a cadeira de Anatomia Geral na Universidade de
Zaragoza, no qual ficou na segunda colocação. No início de 1879, assumiu a diretoria do Museu
de Anatomia da Faculdade de Medicina desta mesma Universidade. Em julho do mesmo ano,
casou-se com Silveria Fañanás García, e tentou novamente uma posição na academia, desta vez
na Faculdade de Medicina de Granada, mas reincidiu como segundo colocado.

4

Referência a Primeira Guerra Carlista (1833-1840) ocorrida após a morte de Fernando VII, que trouxe como
opositores os partidários de Isabel II (regime liberal) e as tropas nacionalistas de Carlos de Bourbon.
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Em 1883 foi nomeado professor de Anatomia descritiva e geral da Faculdade de
Medicina da Universidade de Valência. Em Valência, Ramón y Cajal continuou sua
investigação histológica em seu laboratório, instalado na nova residência.
Em razão de uma epidemia de cólera enfrentada pela Espanha em 1885, Ramón y Cajal
foi convidado pelas autoridades espanholas à pesquisa para combater a doença. Ao concluir sua
pesquisa, propôs a produção de uma vacina e publicou dois trabalhos sobre o tema, são eles:
Estudios sobre el micróbio vírgula del cólera y las inoculaciones profilácticas e Contribuições
al estúdio de las formas involutivas y monstruosas del coma-bacilo de Koch.
Ao regressar à Valência, Ramón y Cajal (2015, p. 369) relata ter dedicado total atenção
às análises dos tecidos vivos, cujos frutos, segundo ele, foram “comunicações de Histologia
comparada sobre: à estrutura da cartilagem, do lene do cristalino e, sobretudo, da fibra muscular
dos insetos e de alguns vertebrados”. Este levantamento foi publicado em fascículos a partir de
maio de 1884. O primeiro exemplar recebeu o título de La técnica micrográfica y
Elementología. Uma de suas inspirações para esta produção, segundo sua autobiografia, era ter
um material com informações relevantes sobre os tecidos que houvesse sido preparado e
publicado em espanhol, visto que todas as fontes de pesquisa utilizada na Espanha tinham
origem na ciência produzida na Europa5. Os fascículos foram publicados até 1888 e totalizaram
692 páginas. O material teve uma segunda edição em 1893.
Neste mesmo período, Ramón y Cajal traduziu dois de seus trabalhos para o francês,
com a intenção de publicá-los em revistas alemãs que aceitavam artigos em francês, inglês e
italiano. Em 1886 e 1888 apareceram, respectivamente, os artigos Contribution à l’étude des
cellules anastomosées des épithéliums pavimenteux e Observations sur la texture des fibres
musculares des pattes et des ailes des insectes, ambos na revista mensal International
Monatschrift für Anatomie und Physiologie, editada por Wilhelm Krause (1833-1910),
professor de anatomia da Universidade de Göttingen e amigo de Ramón y Cajal.
As investigações e levantamentos necessários para a redação dos artigos citados,
segundo Ramón y Cajal, exigiram anos de trabalho experimental aplicados à diversas espécies

5

Na literatura do período, pesquisada neste estudo, observamos que apesar de a Espanha situar-se geograficamente
no continente europeu, ela estava fora do círculo econômico, cultural e científico da Europa. Por essa razão, em
várias das citações e referências que faremos neste trabalho os modelos europeus serão indicados como uma
realidade alheia a Espanha.
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de insetos. Entretanto, ele próprio afirma que apesar de trazer observações originais, o material
não era inovador por duas razões. A primeira se concentrava no fato de que havia uma teoria
vigente e, até então, não questionada por ele, o reticularismo. A segunda, estava no
desconhecimento e aplicação de técnicas de coloração, inclusive a já identificada por Golgi,
mas que ainda não havia chegado ao seu conhecimento. A ausência de métodos inovadores e
descobertas relevantes, acredita Ramón y Cajal, deixaram seus escritos à margem do interesse
dos pesquisadores europeus (RAMÓN Y CAJAL, 2015, p. 381-383).
O primeiro contato de Ramón y Cajal com a técnica de Golgi ocorreu no final de 1887,
quando ele visitou o neuropsiquiatra Luis Simarro Lacabra (1851-1921). Na ocasião Simarro
ensinou a ele o método e o apresentou à publicação Sulla fina anatomia degli organici centrali
del sistema nervoso, na qual Golgi detalhava a técnica. O método do histologista italiano,
conforme relata De Carlos (2015, p. 17), “consistia em endurecer as peças de tecidos nervoso
durante vários dias em uma solução diluída de nitrato de prata; era a primeira técnica que
permitia tingir de modo preciso e seletivo as células nervosas e seus prolongamentos”.
A técnica despertou o interesse de Ramón y Cajal que seguiu investindo em seu uso e
aperfeiçoamento, mas agora em Barcelona, onde assumiu o posto de professor de Histologia e
Histoquímica Normais e Anatomia Patológica da Faculdade de Medicina.
Para De Carlos (2015, p. 18), as adaptações feitas por Ramón y Cajal no método de
Golgi foram significativas e favoreceram a sua principal descoberta, pois “essas melhoras,
unidas ao que Santiago denominou ‘método ontogênico’ (estudo dos centros nervosos de
embriões, ao invés de usar animais adultos, como se fazia até o momento), lhe permitiram
provar a independência entre os neurônios”.
A intensidade de sua produção fez com que ele sentisse falta de espaço suficiente para
compartilhar seus achados. Em 1888, ele lançou com recursos próprios a Revista Trimestral de
Histología Normal y Patologíca.
A primeira edição foi publicada em maio de 1888 e a segunda em agosto do mesmo ano
com todos os artigos assinados por ele. Neste período foram publicados 18 trabalhos. Os dez
primeiros apresentavam:
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[...] o início de uma nova concepção da estrutura do sistema nervoso. Neles,
proclamava com base em seus achados que cada célula nervosa era uma entidade
isolada, que não constituía, portanto, uma continuidade e que a transmissão dos
impulsos nervosos entre dois neurônios ocorria por contato entre as arborizações
finais das veias cilíndricas de um neurônio com as arborizações iniciais do neurônio
seguinte (SANTARÉN, 2015, p. 39).

O primeiro foi Estrutura de los centros nerviosos de las aves, no qual apresentou suas
observações sobre o cerebelo e descreveu o modo real das terminações das fibras nervosas na
massa cinzenta, e o último trazia discussões sobre as “Investigaciones experimentales sobre la
inflamación en el mesenterio, la córnea y el cartílogo”. De acordo com Santarén (2015, p. 3637), todos continham ilustrações do próprio autor.
Figura 1- Imagem do primeiro número da Revista trimestral de histología normal y patológica,
Año 1, n. 1 (1888) publicada por Ramón y Cajal.

Fonte: Biblioteca da Universidade de Zaragoza (online). Disponível em:
<https://zaguan.unizar.es/record/4583?ln=en>.
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Com texto em catalão, a revista tinha uma tiragem de 60 exemplares e alguns deles
foram enviados à pesquisadores europeus, especialmente os alemães.
Apesar de seus esforços, o histologista espanhol permanecia no anonimato e relatou em
suas memórias:
Fiquei um pouco alarmado com o silêncio mantido pelos autores, aos quais presenteei
com números da minha revista durante a última metade de 1888 e o início de 1889.
Recebi várias obras neste último ano sobre a estrutura do sistema nervoso, nas quais
ou eles não me citavam ou o faziam de forma inexpressiva, como que de passagem, e
sem valorizar minhas opiniões. A partir da consulta em revistas alemãs, fiquei com a
impressão de que a maioria dos histologistas não me havia lido. Verdade é que o
espanhol é uma língua desconhecida do sábio (RAMÓN Y CAJAL, 2015, p. 429).

Em resposta ao silêncio e ciente de que sua descoberta era importante e passível de
demonstração, focalizou sua energia em duas estratégias: traduzir o máximo possível de seu
material para o francês e se apresentar pessoalmente à comunidade científica europeia.
Em 1889, Ramón y Cajal ingressou na Sociedade Anatômica Alemã e no mesmo ano
apresentou sua principal descoberta aos participantes do Congresso da Sociedade Anatômica
Alemã, em Berlim6.
No congresso, além das apresentações orais, nas quais Ramón y Cajal alegou ter tido
pouca atenção do público, havia espaço para demonstrações em laboratórios preparados com
microscópios e demais instrumentos. Foi em um desses laboratórios que o histologista espanhol
conseguiu a atenção de alguns dos principais anatomistas europeus, à época, a exemplo do
sueco Gustaf Retzius (1842 – 1919), do alemão Heinrich Wilhelm Gottfried von WaldeyerHartz (1836 – 1921), e do suíço Rudolph Albert von Kölliker (1817 – 1905). Esse último, além
de apresentar Ramón y Cajal a comunidade científica histológica europeia, passou também a
citá-lo em publicações alemãs, divulgando seu nome.
Sua demonstração sobre os corpos celulares independentes do sistema nervoso projetou
sua imagem para a comunidade científica internacional. Em 1894 foi convidado para

6

Ramón y Cajal afirma ter custeado com recursos próprios suas despesas para participar do Congresso –
passagens, hospedagem, alimentação. Não é possível afirmar se ele chegou a solicitar bolsa/financiamento do
Estado Espanhol e recebeu resposta negativa, pois não há informações na literatura por nós consultada.
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pronunciar o Croonina Lecture na Royal Society de Londres, e em 1899 foi nomeado professor
extraordinário na Clarck University, Worcester (Massachusetts).
Em agosto de 1900, Ramón y Cajal foi agraciado com o prêmio de Moscou7, premiação
que levou o Rei Afonso III a fundar, no mesmo ano, um Laboratório de Investigações
Biológicas para que o histologista espanhol usufruísse de espaço e infraestrutura adequada para
prosseguir com suas atividades.
Em 1904, Ramón y Cajal recebeu a medalha Helmholtz (Hermann Ludwig Ferdinand
von Helmholtz) e em 1906 foi nomeado para prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina. A
nomeação garantiu a ele uma cadeira como membro estrangeiro da Royal Society em 1909.
Como resultado do reconhecimento internacional de sua produção científica, o governo
passou a valorizar sua presença nas discussões e propostas para o fortalecimento da ciência do
país. Sobre esse aspecto, Riera (2006, p. 13) considera que:
A obra de Ramón y Cajal ultrapassa a investigação histológica ao converter-se numa
figura representativa de uma geração de sábios. Os influxos das suas contribuições
incidiram não apenas nas ciências neurológicas do século XX, mas também foram um
fator decisivo na Espanha que se materializou num processo regeneracionista, e em
alguma medida o seu prestígio favoreceu o processo de institucionalização da ciência
na Espanha.

Sua participação no desenvolvimento de políticas científicas será indicada nos capítulos
seguintes. Antes, apresentaremos um breve resumo de seus principais estudos e descobertas.
Baseado na identificação da individualidade da célula neuronal, um amplo caminho
pode ser traçado não só por Ramón y Cajal, mas também pelos seus seguidores e por toda a
comunidade científica interessada no tema. Foram as suas comprovações – não que outros
pesquisadores já não suspeitassem e trabalhassem tentando comprovar ideia contrária a
defendida pelos reticularistas – que favoreceu o que chamamos hoje de Teoria neuronal.
Amaral, Nogueira e Ferreira (2017, p. 49) descrevem que:

O prêmio concedia cinco mil francos para o trabalho médico mais importante publicado nos três anos anteriores
à premiação. A premiação era concedida pela direção do Comitê do Congresso Médico internacional de Paris.
7
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Os méritos da teoria em sua formulação mais simples, a de que o tecido nervoso é
constituído por células individualizadas, são inquestionáveis como síntese do
conhecimento sobre a estrutura tecidual do sistema nervoso, e serviram de ponto de
partida para diferentes linhas de pesquisa a que se dedicaram os neurocientistas ao
longo do século XX.

Ramón y Cajal produziu amplo material sobre a anatomia do sistema nervoso.
Apresentou elementos sobre a polarização dinâmica dos neurônios, baseada na observação de
que impulsos nervosos são levados até o corpo celular pelos dendritos e são propagados para
fora pelos axônios. Fez demonstrações e defesas que o levaram a teoria neurotrópica, na qual
explica os processos químicos envolvidos no crescimento e prolongações da celula nervosa.
Entre outras análises, dedicou anos de sua atividade para os estudos sobre a degeneração e a
regeneração do sistema nervoso (RIERA, 2006, p. 43).
Entre suas publicações, destacamos a Textura del sistema nervioso del hombre y los
vertebrados, na qual resume os levantamentos realizados entre 1897 e 1904, sobre a qual Riera
(2006, p. 14) afirma ser “uma obra clássica da ciência médica. Esta volumosa obra contém os
fundamentos citológicos e histológicos da moderna neurologia”; Observations sur le texture
des fibres muscularaires des pattes et des ailes des insects, por ser sua primeira publicação
internacional, em francês, na revista alemã Internationale Monatsschrift fur Anatomie und
Physiologie; e Estudios sobre la degenereción y regeneración del sistema nervioso, resultado
das investigações Ramón y Cajal e de seus discípulos entre 1912 a 1914. Segundo relato
autobiográfico, a impressão desta obra contou com o apoio financeiro dos compatriotas médicos
da República da Argentina, sobretudo “para honrar o máximo possível a iniciativa
desinteressada de meus companheiros ultramarino, me propus, então, a tarefa de revisar,
mediante pesquisas de laboratório, todos os temas anteriormente tratados e aqueles ainda
duvidosos” (RAMÓN Y CAJAL, 2015, p. 705-706).
Para Riera (2006, p. 14), essa publicação foi a contribuição mais completa sobre o tema
no século XX e sua incorporação ao manual de neurologia alemão (Hanbuch der Neurologie)
foi o passo definitivo para a formulação da doutrina do neuronal.
Essa breve biografia nos permitiu saber um pouco mais sobre a vida de Ramón y Cajal
e sobre algumas de suas obras. Entretanto, nos interessa neste estudo em particular as suas
contribuições para a formulação da política científica espanhola. Portanto, nos próximos
capítulos, o foco será muito mais para as suas realizações neste aspecto, do que ao detalhamento
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de suas investigações. Cientes, porém, de que foi o resultado de seu trabalho como pesquisador
que lhe abriu as portas para a direção de instituições estratégicas para o avanço da pesquisa
científica espanhola, sobretudo no período considerado nos levantamentos para a construção
desta dissertação.
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3. A VISÃO DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL SOBRE A CIÊNCIA
ESPANHOLA

A sociedade espanhola sofreu forte assolamento em razão das guerras napoleônicas
(1808 – 1812). Os impactos eram sentidos ainda na segunda metade do século. Em 1877 a taxa
de analfabetismo no país era de 71%. Esse percentual se manteve até os primeiros anos do
século XX (PEIRÓ, 2017, p. 13092). Em 1888, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
não ultrapassava 64,89% do índice apresentado nos quatorze países europeus mais
desenvolvidos. A população espanhola do final do século XIX estava estimada em 18 milhões
de pessoas e vivia especialmente na área rural. As cidades mais populosas eram Madrid e
Barcelona, as únicas que superavam o número de meio milhão de habitantes.
No primeiro ano do século XX a taxa de mortalidade seguia sendo muito alta e a
expectativa de vida estava em torno de 35 anos. Entre as principais causas de morte da
população estavam as epidemias, especialmente a de cólera vivida em 1885, e outras doenças
endêmicas, a exemplo da tuberculose (CANAL, 2017, p. 9835-9836).
Moreno e Sánchez Ron (1993, p. 393) descrevem que, além das dificuldades
econômicas e sanitárias, a Espanha enfrentava um isolamento cultural, educacional e científico
para o qual o conde de Romanones (Álvaro Figueroa y Torres Mendieta), um dos primeiros
ministros da educação, chamava a atenção: “nossa acidental inferioridade em tudo ao que se
refere ao ensino, depende principalmente do isolamento em que vivemos, de nossa pouca ou
nenhuma comunicação com o exterior”.
O isolamento enraizado no duro patriotismo do cidadão espanhol mostrava seus reflexos
no protecionismo comercial e social que impedia o país de manter relações internacionais,
implicando entre outras consequências na falta de troca de conhecimento e tecnologia entre a
península e outros países da Europa.
Ramón y Cajal levantou diversas hipóteses na tentativa de entender o isolamento
cultural e educacional no qual a Espanha estava imersa. Refletiu sobre o impacto das guerras,
das questões morais e, até mesmo, das variações climáticas, no favorecimento do que ele
chamou de “pobreza” intelectual espanhola. Mas sua hipótese principal apontava para o
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isolamento da península: “À maneira de um tumor desenvolve-se o talento espanhol, vicioso e
unilateralmente, nutrindo-se exclusivamente da pobre seiva nacional” (RAMÓN Y CAJAL,
1942, p. 164).
Em sua visão, a pobreza cultural e educacional não era exclusividade daquelas décadas,
pois já havia encontrado nos relatos de visitantes estrangeiros sobre as terras espanholas, em
seu período de grandeza, a descrição de um país com preponderância militar, porém carente de
instrução e cultura. Segundo ele, o proposital isolamento espanhol acarretou ainda o
esquecimento dos cientistas espanhóis.
Cerramos as fronteiras para que não se infiltrasse o espírito da Europa e a Europa
vingou-se, levantando sobre os Pirineus uma barreira moral muito mais alta: a
muralha do desprezo. Desde fins do século XVII, deixaram, quase inteiramente, de
ser lidos e citados os nossos sábios, filósofos e literatos. Entre os cientistas só se
salvou do esquecimento Azara (Félix de Azara), o grande naturalista que brilhou no
século XVIII (RAMÓN Y CAJAL, 1942, p. 164).

Ao analisar a história da produção científica espanhola durante a Idade Média, durante
o século XVI e, até mesmo no período em questão (final do séc. XIX e início do sec. XX), de
acordo com Ramón y Cajal (1942, p. 147), é possível observar um nivelamento na produção
científica. Entretanto, nota-se, a partir da comparação da Espanha com o resto da Europa, um
atraso e sobretudo “uma mesquinhez teórica deplorável”.
Na ocasião de sua participação no Congresso da Sociedade Anatômica Alemã, em
1889, ele visitou algumas Universidades da Alemanha, França e Itália. Nas visitas, Ramón y
Cajal (2015, p. 438) reforçou sua impressão sobre a importância de uma cultura científica
nacional forte como impulsionadora da produção do conhecimento, e destacou que “a cultura
superior pareceu-me fruto completo da educação individual e social. Na Universidade se ensina
a trabalhar; porém o ambiente social, obra do Estado, ensina algo maior: o respeito e a
admiração pelos homens da ciência”.
Ao comparar a organização universitária e o modelo de contratação de professores
vigentes na Alemanha, Ramón y Cajal demonstrou sua insatisfação com o modelo espanhol,
fazendo ao que nos parece uma crítica ao tradicionalismo e ao favoritismo.
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¡Supressão de exames, autonomia universitária, retribuição para estudantes, entrada
sem oposição e sem concorrência e, frequentemente, por algum tipo de contrato! [...]
Aqui está um conjunto de reformas que, aplicadas a Espanha, um país clássico de
rotina e favoritismo, nos fariam voltar dez anos antes do estado selvagem (RAMÓN
Y CAJAL, 2015, p. 435).

O descontentamento de Ramón y Cajal e de diversos outros professores e intelectuais
da época tinha origem no modelo universitário estabelecido na lei geral de instrução pública de
1857 que, inspirada no modelo francês, atuava com maior ênfase na formação técnica e
profissional. Além disso, o sistema universitário mantinha por característica a centralização das
atividades e era regularmente inspecionado pelo governo, ou seja, destituído de autonomia
(DÍAZ, 1997, p. 15).
Outros dois fatos que provocaram desconforto entre os acadêmicos e as autoridades
políticas do período foram a introdução da teoria darwinista por alguns membros da Sociedade
Espanhola de História Natural que existia desde 1871, e o decreto baseado na Circular de
Orovio [Manuel de Orovio y Echagüe (1817-1883) ] de 26 de fevereiro de 1875 que inibia a
liberdade dos professores e determinava que a educação seguisse os preceitos católicos. A
circular provocou um levante de professores e intelectuais que acabaram sendo expulsos da
Universidade (PEIRÓ, 2017, p. 13871-13877). A partir da expulsão, esse grupo iniciou uma
campanha para a construção de uma cultura educacional e científica livre do determinismo
religioso e político.
Deste movimento surgiriam duas instituições importantes para o progresso da ciência
no país, a Instituição de Ensino Livre e a Junta para a Ampliação dos Estudos e Investigações
Científicas, das quais falaremos no terceiro capítulo, com maior destaque para a segunda que
foi dirigia por Ramón y Cajal.

3.1 Expectativas de Ramón y Cajal para o desenvolvimento e expansão da Ciência
espanhola

Para Ramón y Cajal a ampliação da cultura científica no país não poderia apoiar-se
apenas na luta pela autonomia universitária, mas seria indispensável que ocorressem
paralelamente mudanças no modo de fazer a pesquisa e no perfil dos jovens pesquisadores.
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Essas expectativas foram expressadas por ele em Fundamentos racionales y condiciones
técnicas de la investigación biológica, seu discurso de ingresso à Academia Real de Ciências,
Exatas, Físicas e Naturais de Madri, proferido em 5 de dezembro de 1897. Como o título indica,
suas sugestões estavam direcionadas especialmente aos estudiosos da área biológica.
No pronunciamento, Ramón y Cajal (1897, p. 28) elencou uma série de regras que
entendia serem úteis, pois:
Com frequência temos visto abandonar o laboratório estudantes ávidos por se
distinguirem e por fazerem algo no terreno experimental, desanimados pela falta de
um guia para apontar os erros e os obstáculos que devem evitar, a educação técnica
que precisam receber, e até a disciplina moral indispensável para poder abordar, com
alguma esperança de bom êxito, a exploração da Natureza viva.

Entre os fatores prejudiciais a formação e a evolução de um bom pesquisador, Ramón
y Cajal, destacava: o excesso de admiração pelos grandes nomes da Ciência e a crença no
esgotamento de termos e teorias científicas. Essa devoção tinha raízes no senso de justiça e no
reconhecimento pelo feito alheio, mas encontrava força na baixa autoestima intelectual dos
espanhóis que não acreditavam serem capazes de questionar ou agregar novos saberes ao
conhecimento já existente.
Ao não questionarem os métodos e as descobertas, segundo ele, os jovens pesquisadores
espanhóis mantinham-se presos ao conhecimento dado e não sabiam explorar novas
possibilidades investigativas. Era preciso, para tanto, abandonar o culto aos pesquisadores
renomados – preservando o respeito e o reconhecimento por seus feitos e descobertas – e olhar
atentamente para sua própria investigação.
Ramón y Cajal defendia que os pesquisadores pensassem nas verdades como
temporárias, explicando que a partir delas outras descobertas surgiriam reafirmando-as ou
contestando-as. Neste sentido, caberia aos tutores o papel fundamental de apresentar aos jovens
a verdadeira faceta do fazer científico, deixando-os cientes inclusive dos seus dissabores.
Que grande tônico seria para o novel observador si o seu mestre, ao invés de
assombrá-lo e desalentá-lo com a sublimidade dos grandes feitos, lhe expusesse a
gênese de cada invenção científica, a série de erros e titubeações que a precederam,
constitutivos, do ponto de vista humano, da verdadeira explicação de cada
descobrimento. Tratar-nos-ia tão hábil tática pedagógica a convicção de que o
descobridor, visto como um ser engenho esclarecido e com uma poderosa vontade,
foi, ao final de tudo, um homem como todos (RAMÓN Y CAJAL,1942, p. 22).
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Outro aspecto para o qual ele chamava a atenção dos jovens e também de seus mestres,
era o cuidado com a separação entre ciência prática e ciência teórica8 e a supervalorização da
primeira e o menosprezo da segunda. Neste aspecto, Ramón y Cajal refletia sobre a ideia
utilitária da ciência, muito valorizada pelo governo e pela indústria espanhola naqueles tempos.
Para ele, esse olhar utilitarista contaminava os jovens e os afastava de estudos sem fins
práticos pré-determinados. Caberia então ao iniciante dedicar-se aos estudos e às investigações
sem a obrigação de garantir aplicações imediatas. A pesquisa teórica levaria, em sua análise,
cedo ou tarde a aplicação direta ou indireta, como a história já havia demonstrado:
Cultivemos a ciência por si mesma, sem considerar no momento as suas aplicações.
Estas sempre chegam; tarda, ás vezes, anos; ás vezes, séculos. Pouco importa que uma
verdade científica seja aproveitada por nossos filhos ou por nossos netos. Mal andaria
a causa do progresso se Galvani [Luigi], se Volta [Alessandro], se Faraday [Michael],
se Hertz [Heinrich], descobridores dos fatos fundamentais da ciência da eletricidade,
houvessem menosprezado seus achados por carecerem então de aplicação industrial
(RAMÓN Y CAJAL,1942, p. 30).

O jovem investigador também não poderia abrir mão do patriotismo – no sentido de
desenvolver culturalmente seu país, porém sem isolar-se dos demais – e do gosto pela
originalidade que lhe permitiria sentir o prazer das descobertas.

3.2 Sobre o perfil e os deveres do jovem pesquisador espanhol

Ramón y Cajal também fez recomendações sobre as características essenciais a um
pesquisador, sendo:
1) Cultura geral: ter conhecimentos mínimos sobre diversas áreas, ainda que as mesmas não
tenham relação direta à sua pesquisa.
Neste tópico, observa-se a presença do conceito de interdisciplinaridade, não
identificado nesses termos evidentemente, mas indicado por Ramón y Cajal (1942, p. 58) como
“íntimas solidariedades das ciências”. Segundo ele, o fazer científico exige conhecimentos
múltiplos, os quais possibilitam relacionar fenômenos, fazer nomeações, estabelecer analogias

8

Grifos do autor.
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e aprender a observar e questionar fatos e ditas verdades. E reforçava que “no que diz respeito
à anatomia microscópica dos animais, a maioria dos fatos que formam a matéria desta ciência
são resultado de reações entre as propriedades químicas de certos reagentes e a constituição
estrutural das células e dos tecidos”.
2) Especialização: seria importante aos pesquisadores dedicarem-se a uma especialização, ter
conhecimento sobre determinada área e atuar nela com afinco, não desprezando o conhecimento
geral e a relação existentes entre as diversas áreas do saber.
3) Saber ler Ciência: ter interesse e habilidade para ler conteúdo científico e ter à mão revistas
e publicações atuais relativas à sua área e tema de pesquisa. Ramón y Cajal (1942, p. 61) faz
uma menção a soberania alemã na área Biológica, onde diz que “serão as revistas alemãs
consultadas a cada momento, por isso que, pelo que toca à Biologia, é forçoso reconhecer que
sozinha a Alemanha produz mais fatos novos que toda as outras nações reunidas”.
Para conseguir ler e interpretar informações científicas era preciso também ultrapassar
as barreiras linguísticas. Ramón y Cajal afirmava que os pesquisadores teriam a obrigação de
falar e escrever pelo menos as quatro línguas usadas pela Ciência no período: francês, inglês,
italiano e alemão. Como o espanhol não figurava entre elas, para que os resultados alcançados
pelos pesquisadores do país fossem também lidos no exterior, era preciso que publicassem
nesses idiomas.
4) Método científico9 : caberia aos estudantes espanhóis dois conhecimentos indispensáveis
neste aspecto: primeiro, saber ler trabalhos acadêmicos/monografias reconhecendo os métodos
usados na investigação e identificando os pontos deixados sem solução; segundo, aplicar
métodos (quantos necessários) analíticos para confirmar os fatos já conhecidos e descritos em
trabalhos alheios. Segundo ele, são nas tentativas de reprodução metodológica que os

9

No capítulo “A institucionalização da ciência na Inglaterra do século XVII”, Joseph Ben-David fala um pouco
sobre o conceito de método científico: “No caso da ciência, a institucionalização supõe reconhecimento de
pesquisa exata e empírica, como um método de investigação que leva à descoberta de conhecimento novo e
importante. Esse conhecimento é distinto e independente de outras formas de adquirir conhecimento – por
exemplo, tradição, especulação e revelação. Impõe determinadas obrigações morais a seus praticantes: avaliação
inteiramente universalista das contribuições; a obrigação de comunicar as descobertas pessoais ao público, para
utilização e crítica; reconhecimento adequado das contribuições dos outros; finalmente, diferentes condições em
outros campos institucionalizados – por exemplo, liberdade de linguagem e publicação, certa medida de tolerância
religiosa e política (pois de outra forma seria difícil manter o universalismos), certa flexibilidade para fazer com
que a sociedade e a cultura sejam adaptáveis à mudança constante que resulta da liberdade de pesquisa”.
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pesquisadores identificam falhas, hipóteses não comprovadas e abrem caminhos para a
investigação diferenciada.
A perícia dos métodos, particularmente nas ciências biológicas, é de tão suma
importância que, sem termos de equívocos, se pode afirmar correrem os grandes
descobrimentos, por conta dos técnicos mais primorosos, daqueles sábios que
aprofundaram, a favor de perseverantes ensaios, todos os segredos de um ou vários
recursos analíticos (RAMÓN Y CAJAL, 1942, p. 70).

5) O fazer científico: os jovens deveriam orientar suas pesquisas a partir dos princípios da
observação, do levantamento de uma hipótese e usar da verificação para colocar a hipótese à
prova (RAMÓN Y CAJAL, 1897, p. 45).
6) Divulgação de resultados: uma vez munido de informações novas e relevantes seria de total
importância redigir de forma clara e didática os resultados e os métodos aplicados para a
obtenção dos mesmos. Ramón y Cajal (1897, p. 49) chama atenção para a validade da utilização
de gráficos e desenhos que possam ilustrar detalhadamente o objeto estudado.
Até aqui, deteve-se apenas aos elementos indicados por Ramón y Cajal em seu
pronunciamento aos presentes na cerimônia de seu ingresso à Academia de Ciência espanhola.
Entretanto, acrescenta-se a este trabalho outras habilidades que Ramón y Cajal julgava serem
necessárias aos pesquisadores e que foram apresentadas por ele, em seu livro Los Tónicos de
La Voluntad – Reglas y consejos sobre la investigación biológica, publicado em 189910, e que
trazia além da íntegra de seu discurso, uma série de novos conselhos aos pesquisadores e
também ao Estado para que a Espanha pudesse crescer e expandir cientificamente.
No quinto capítulo do livro indicado anteriormente, percebe-se em Ramón y Cajal a
crença no protagonismo do pesquisador, independente das condições a sua volta. Ele reconhecia
que o Estado espanhol era carente de infraestrutura – laboratórios e equipamentos – disponíveis
para todos aqueles interessados em viver para a ciência. Entretanto, estava convicto de que a
ausência de meios não deveria ser usada como justificativa para o não fazer científico. Ramón

10

Los Tónicos de La Voluntad – Reglas y consejos sobre la investigación biológica, publicado em 1899, teve seis
edições até a morte de Ramón y Cajal, em 1934. A sexta edição, publicada em 1933, foi traduzida para o português
em 1942 sob o título Regra e Conselhos sobre a Investigação Científica (Os Tônicos da Vontade) pelo médico
Aquiles de Faria Lisboa. À edição brasileira, consagrada à juventude, conforme descrito na capa, Faria Lisboa
agregou um apêndice no qual registrou algumas propostas sugeridas por ele, na primeira metade do século XX, ao
Ministro de Educação Gustavo Capanema, que desenhava na ocasião um plano nacional de educação.
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y Cajal (1942, p. 94) acreditava que “para a obra cientifica, os meios são quase nada e o homem
é quase tudo”.
O autor também defendia que o atraso cultural e científico da sociedade espanhola era,
em boa parte, responsabilidade dos governantes, que:
[...] procedentes de sua imensa maioria do grêmio de juristas e literatos, desdenham
da ciência experimental e do ensino objetivo (...) Pueril fora desconhecer que temos
amiúde suportado ministros do velho tipo retórico, sem orientação europeia, e
funestos, portanto, ao ressurgimento intelectual do nosso país (RAMÓN Y CAJAL,
1942, p. 94).

Por outro lado, as deficiências do Estado não deveriam impedir o pesquisador de
continuar sua investigação, devendo esse investir seus recursos financeiros na criação de um
laboratório pessoal. Para mostrar que o custo para montar um laboratório minimamente
equipado não era tão elevado, Ramón y Cajal, calculou o investimento necessário para a
pesquisa em algumas áreas. Para as áreas de Botânica, Anatomia Comparada, Histologia,
Embriologia, entre outras:
[...] precisará de, por tudo, como instrumental: um microscópio Zeiss, modelo médio,
com um condensador luminoso Abbê; uma objetiva de imersão homogênea, duas a
seco e um par de oculares (400 e 500 pesetas); pequeno micrótomo de Reichert ou de
Schanze (150 pessetas); e alguns reativos e matérias corantes (de 30 a 50 pesetas). Em
suma, um orçamento total de 1000 a 1200 pesetas (RAMÓN Y CAJAL, 1942, p. 98).

Na previsão, constaram também os valores para os bacteriologistas e anátomopatologistas, que desembolsariam entre 1800 a 2000 pesetas, e para os fisiologistas custaria
algo próximo de 1000 pesetas. Na avaliação feita por ele, para os zoólogos e geólogos e aqueles
dedicados à psicologia experimental os custos seriam muito menores pois o instrumental
necessário era bem menor. Já para os pesquisadores das áreas de Física e Química, reconhecia,
ser preciso um laboratório oficial, pois os custos eram expressivos. Mas reforçava que os
químicos e físicos focados em alguns temas especiais, a exemplo da radioatividade, poderiam
também montar um laboratório domiciliar.
A prioridade era manter a vida científica sob todas as circunstâncias. Para aqueles
pesquisadores sem reais condições de financiar seu próprio espaço de pesquisa, Ramón y Cajal
aconselhava o use dos laboratórios universitários existentes. Entretanto, alertava que esses
espaços causavam distrações e exigiam os sacrifícios de compartilhar instrumentos, o que
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atrasaria sua atuação, e de manter-se subordinado aos cientistas experientes e responsáveis
pelos laboratórios.
Naturalmente, veríamos com mais prazer o principiante (por pouco que lhe
permitissem os seus recursos pecuniários) iniciar a sua aprendizagem em laboratório
próprio, organizado e mantido com suas modestas economias (...) Sejam nossos
mestres os livros: mentores sábios, serenos, sem eclipses nem mau humor. Com eles
dominaremos o empenho soberano, que consiste, antes de descobrir, em descobrirnos; antes de modelar a natureza, em modelar-nos (RAMÓN Y CAJAL, 1942, p. 95).

Outro inconveniente na vida de um pesquisador (aqui já se referindo aos professores),
de acordo com Ramón y Cajal, referia-se à conciliação entre a pesquisa e a vida familiar. Neste
aspecto, ele retoma novamente a responsabilidade do Estado ao comentar a mesquinhez com a
qual os professores eram retribuídos pelos serviços prestados. Fez também uma referência ao
modelo europeu, citando a Alemanha e a Inglaterra, que por estar mais avançado na valorização
da ciência já haviam resolvido esta questão econômica realizando pagamento generosos aos
mestres “e o sábio acabou por ter firma acreditada no livro científico como no livro de talões”
(RAMÓN Y CAJAL, 1942, p. 100-102).
Sobre a vida social dos jovens pesquisadores, Ramón y Cajal defendia que seria melhor
que vivessem em celibato, dedicando-se completamente aos estudos, pois à família dedicariam
tempo e energia. Entretanto, julgando ser injusto privar o pesquisador das relações familiares,
sugeria que ao optarem pelo casamento, escolhessem as mulheres operárias, no qual destaca “a
senhorinha laboriosa e econômica, dotada de saúde física e mental, adornada de otimismo para
compreender e animar o esposo, com paixão necessária para crer nele e sonhar com a honra e
o triunfo, que ela disputa como certo. Inclinada a felicidade simples e inimiga da notoriedade e
exibição” (RAMÓN Y CAJAL, 1942, p. 108). Além das operárias, para Ramón y Cajal,
existiam na sociedade espanhola, as intelectuais, as herdeiras ricas e as artistas.
3.3 Sobre os deveres do Estado

Muitas eram as expectativas de Ramón y Cajal com relação ao papel do Estado no
amparo à atividade científica do país. Para ele, o Estado tinha o dever de estimular e promover
a cultura e o desenvolvimento da política científica, visando o favorecimento dos pesquisadores
e, consequentemente, o benefício da sociedade. Elenca-se, a seguir, o que é considerado os
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principais tópicos descritos por Ramón y Cajal (1942, p. 145) em seu livro de regras e
conselhos:
1. Elevar o nível intelectual da população a fim de que reconheçam e valorizem o
trabalho do pesquisador.
2. Proporcionar às classes sociais menos favorecidas o contato com a educação
científica, na intenção de permitir aos jovens o reconhecimento de sua vocação e
ampliar o interesse pela carreira científica.
3. Transformar a Universidade em um centro de impulsão intelectual ao modo da
Alemanha, onde a Universidade representa o órgão principal da produção filosófica,
científica e industrial.
Havia nas propostas de Ramón y Cajal uma crítica ao modelo espanhol vigente, no qual
a Universidade estaria, em sua avaliação, voltada para a profissionalização e consagração de
títulos. Ramón y Cajal (1942, p. 146) também questionava a relação de favoritismo e
beneficiamento mantida pelos professores e alunos – “se cada mestre considera os seus filhos
intelectuais como insuperáveis arquétipos do talento e da idoneidade, renderá a brilhante
autonomia, pouco mais ou menos, os mesmos frutos que o regime atual”, sugerindo que a
autonomia universitária não seria fortalecida caso os professores não mudassem o
comportamento.
4. Promover o intercâmbio para ampliar os conhecimentos e o desenvolvimento dos
professores eméritos, sob a alegação de que desta forma eles poderiam transmitir o gosto
pela investigação aos mais jovens.
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4. A PARTICIPAÇÃO DE RAMÓN Y CAJAL NAS POLÍTICAS
CIENTÍFICAS

No início do século XX, com o reconhecimento nacional e internacional resultante de
sua atuação científica, Ramón y Cajal passou a ser convidado para assumir funções que lhe
permitiriam transformar algumas de suas expectativas, a exemplo das elencadas no capítulo
anterior, em propostas reais.
Em 1900, Ramón y Cajal foi nomeado diretor do Instituto Nacional de Higiene Alfonso
XIII, fundado por Carlos María Cortezo y Prieto de Orche (1850 -1933), para atuar nas áreas
de bacteriologia, vacinas e soroterapia.
Sob a responsabilidade do cargo de diretor estavam a organização da estrutura do centro
dividida em setores (microbiologia geral, análise química, vacinação antivaríola,
epidemiologia, soroterapia, veterinária e parque sanitário), escolha de pessoal e administração
orçamentária.
Entre suas escolhas para os cargos de chefes dos setores estavam especialistas espanhóis
e estrangeiros como o epidemiologista italiano Gustavo Pittaluga (1876–1956) designado como
responsável pelo setor de epidemiologia. Sobre os critérios para a seleção dos profissionais,
Ramón y Cajal explicou ter deixado de lado as amizades e favoritismo e ter levado em
consideração as aptidões e a experiência para a tarefa designada.
Sob sua gestão, em 1905, o Instituto Alfonso XIII iniciou a publicação de um boletim
trimestral com resumos dos principais trabalhos de pesquisas realizadas pelos seus membros.
O instituto ficou em suas mãos de 1900 a 1919.
Ramón y Cajal assumiu a diretoria de diversos laboratórios, porém duas de suas
atuações são as que mais nos interessam neste trabalho, são elas: a direção da Junta de
Ampliação para os Estudos (JAE) e a direção do Instituto Biológico.
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4.1 A Junta de Ampliação para os Estudos e Investigações Científicas (JAE)

A Junta de Ampliação para os Estudos e Investigações Científicas (JAE) foi uma
instituição de fomento à pesquisa criada em 190711 pelo Ministério de Instrução Pública e Belas
Artes Espanhol, sob o comendo de Amalio Gimeno (1852 – 1936). A ata de sua constituição,
datada de 15 de janeiro, definia os cargos de presidente, Santiago Ramón y Cajal, e de
secretário, José Castillejo Duarte (1877-1945), e indicava os objetivos principais de sua
atuação: ser “um serviço de informações técnicas e de relações com o exterior”12.
Figura 2 - Ata da constituição da JAE.

Fonte: Junta para Ampliação dos Estudos. Disponível em:
<http://www.jae2010.csic.es/documentos/articulos/articulo05.pdf>.

Para além do descrito no documento de sua fundação, a JAE resultava da ação de
professores universitários e intelectuais – simpáticos às políticas liberais – insatisfeitos com o
sistema de ensino e com o modelo universitário vigente na segunda metade do século XIX.

11

No mesmo ano, Ramón y Cajal havia recusado o convite do primeiro ministro espanhol, Segismundo Moret,
para assumir o ministério de instrução pública e belas artes.
12
Acta de Constitución de La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, 1907.
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Em 1876, esse grupo havia fundado a Instituição Livre para o Ensino (Instituição Libre
de Enseñanza) com o objetivo de ser um projeto universitário paralelo à Universidade pública.
A importância desta instituição para o processo de restauração espanhol é referenciada por
vários autores. Em Juan Riera, vemos que “a reforma da educação na Espanha da Restauração
teve seu ponto de inflexão com a Instituição Libre de Enseñanza (...) de caráter liberal e
progressista, nascida às margens da caduca Universidade, teve enorme influência na vida
espanhola até bem avançado o século XX” (RIERA, 2006, p. 12). Entre seus integrantes
estavam Francisco Gíner de Los Rios, encabeçando a iniciativa, e José Castillejo Duarte, agora
escolhido como secretário da Junta.
Na prática, a instituição acabou voltada para formação básica de ensino. Entretanto, seus
criadores que defendiam, entre outros pontos, a autonomia universitária, a liberdade de ensino
livre de interesses religiosos e políticos, políticas de fomento para estudos no exterior e a
criação de centros de investigação apropriados na Espanha, promoveram uma atmosfera
propícia para a discussão científica no país, abrindo caminho para a constituição da JAE (DIÁZ,
1997; 2007).
De olho nos processos de institucionalização das ciências naturais que, entre 1880 e
1890, estavam acontecendo nos principais países da Europa e América (Alemanha,
Grã-Bretanha, França e Estados Unidos), cientistas espanhóis que acreditavam cada
vez mais no poder da ciência, voltaram suas ideias a serviço da "ressurreição da
nação" e as colocaram em prática apoiando a fundação, em 1907, da Junta para a
Extensão dos Estudos e Pesquisas Científicas, presidida por Santiago Ramón e Cajal,
e na qual o reformista institucionalista José de Castillejo atuou como secretário
(PEIRÓ, 2017, p. 13921).

A JAE nascia, então, como um marco institucional de promoção da ciência e dos
intercâmbios com o estrangeiro, baseada em uma generosa política pública de pensões, sendo
seu nascimento considerado um dos fatores fundamentais para o ressurgimento da atividade
científica espanhola e cultural iniciada a partir do final do século XIX (VILAR, 2009, p. 16).
A leitura da memória correspondente ao seu primeiro ano de funcionamento (1907)13
revelou sua intenção de fazer uma rápida renovação dos sistemas de educação superior e de
pesquisa. Para isso considerava indispensável estabelecer conexões com outros países, apoiar a
pesquisas básica, sem exigir aplicação imediata, e ter liberdade na escolha dos instrumentos e
métodos investigativos. Essas ideais corroboravam com os anseios apresentados por Ramón y
13

Memoria Correpondente al año 1907, publicada em 1908.
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Cajal anos antes, como mostrados no capítulo anterior. A JAE também pretendia ser um modelo
de ação para os setores públicos e privados na criação de fundos para investimentos em
pesquisas futuras, conforme pode-se visualizar a seguir:
Para atender aos gastos com materiais, a aquisição de livros e acessórios, e a instalação
de seminários e laboratórios, havendo pessoas preparadas, (...) se criava um fundo de
reserva de pesquisas científicas administrada pela Junta e dotada de uma alínea no
orçamento. Isso seria um estimulo para a iniciativa privada, em forma de ensaio
modesto, suscetível a um desenvolvimento posterior (JAE,1908, p. 18)14.

Figura 3 - Capa do primeiro relatório de atividades publicado pela JAE em 1908,
referente aos trabalhos realizados durante 1907.

14

Memoria Correpondente al año 1907, publicada em 1908.
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4.1.1 As políticas de apoio aos pesquisadores espanhóis no exterior

A previsão orçamentária elaborada pela Junta para o ano de 1907, totalizou 328.000
pesetas (moeda corrente à época). De acordo com o quadro distributivo, os valores seriam
usados da seguinte forma: 24.000 para aquisição de “Material” – científico, publicações de
trabalhos, instalações de seminários, laboratórios e centros análogos; 300.000 para despesas
com “Pessoal” – sendo, 50.000 destinado para financiamento de bolsas de estudo dentro do
país; 150.000 para bolsas no exterior; 64.125 destinado a manutenção de bolsas de estudantes
que já estavam em andamento; 15.000 foi destinado à participação de delegados em congressos
científicos e os outros 10.000 seriam usados para custear a visita de delegados no exterior para
inspecionar e auxiliar os bolsistas.
Sobre o investimento para pesquisas realizadas no país, para as quais 50.000 pesetas
foram asseguradas, o documento esclarecia:
A necessidade foi apreciada para iniciar, como complemento, aqui na Espanha,
trabalhos de pesquisa científica, começando naquelas áreas onde o país, com seus
arquivos, seus monumentos e seus solos, ofereceria o primeiro tema do estudo,
baseado em: pessoas que na Espanha se sentiam apaixonadas por esse tipo de trabalho;
b) de qualquer professor que possa vir do estrangeiro como assistente, para os ramos
em que, na opinião dessas pessoas, era necessário; c) dos aposentados que retornam
com uma formação sólida (JAE, 1908, p. 14).

O primeiro edital para concessão de bolsas para o exterior recebeu 211 solicitações. “O
número era superior a expectativa, e extraordinário comparado com os anos anteriores, nos
quais algumas seleções foram canceladas pela ausência de candidatos” (JAE, 1908, p. 25).
Das 211 submissões, três foram retiradas – não fica claro as razões, mas nos parece
tratar-se de desistência do pretendente – e três eram para estudos dentro do país15. Desta forma,
206 pessoas concorreram as bolsas. Deste grupo, duas áreas foram as mais recorrentes: Direito,
com dez pedidos de bolsas feitas por professores e vinte cinco pedidos de alunos; e Medicina,
com sete solicitações de professores e vinte duas de aluno.

15

As três solicitações foram aceitas conforme apêndice anexo ao relatório de 1907, no qual há uma descrição das
viagens e pesquisas realizadas dentro da Espanha.
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Os selecionados receberiam no máximo 4.500 pesetas anuais, com possibilidade de
renovação, tendo o direito de livre escolha sobre o tema de estudo/pesquisa, a instituição de
ensino, as disciplinas, o país e o período. O valor do apoio (4.500 pesetas) foi calculado para
atender aos gastos com moradia, passagem, matrículas e até mesmo custos para acessos à
bibliotecas e laboratórios.
O modelo de auxílio à pesquisa estabelecido a partir da JAE, segundo o relatório, era
mais flexível e abrangentes do que o modelo anterior. O suporte ao pesquisador e o
investimento em sua carreira científica não ficariam limitados ao oferecimento de bolsas para
estudo no exterior, mas valorizariam sua atividade como um todo, ou seja, desde a ida ao
exterior até a criação de ambiente propício para que pudesse seguir com sua obra ao retornar
ao país.
Neste modelo, as bolsas passaram a ter um valor máximo, mas não único. Para definir
o quanto cada bolsista receberia, a JAE passou a avaliar individualmente os pedidos e o perfil
do pesquisador. Entre os pontos considerados na análise estavam o país escolhido como destino,
o tempo da pesquisa e os recursos financeiros disponíveis pelo pesquisador.
Os editais e os critérios de seleções passaram a considerar mais do que os
conhecimentos técnicos, baseado na aplicação de provas de conhecimento específicos,
característica do modelo anterior. De acordo com o relatório, as vocações e as aptidões
individuais também seriam analisadas.
No primeiro edital selecionaram proporcionalmente os pedidos derivados de distintos
centros de estudo e áreas de conhecimento. As inscrições foram feitas por área de pesquisa e
não por temas pré-estabelecidos, evitando a interferência da instituição na escolha dos assuntos
a serem pesquisados.
Sempre havia sido assim, em vez de estabelecer os números de pensão para cada
ciência, tópicos específicos eram anunciados, por causa da facilidade com que falsas
vocações são provocadas, outras determinadas são arruinadas e a sinceridade é
perdida, prometendo estudar algo diferente daquilo em que realmente se está
interessado e será o objeto de trabalho (JAE, 1908, p. 30)16.

16

Memoria Correpondente al año 1907.
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A análise das 206 candidaturas, chamou a atenção dos membros da JAE, especialmente,
por duas razões: os problemas apresentados – que eram sempre de questões gerais, sem
aprofundamento e nem um pouco específicos – e a preferência dos pesquisadores por países
francófonos – o francês era a língua mais familiar aos espanhóis e boa parte de suas fontes de
informação e conhecimento eram obtidas neste idioma.
Como alternativa para a falta de aprofundamento nas pesquisas sugeridas pelos
candidatos, constou no relatório a preocupação em melhorar a formação dos estudantes antes
de enviá-los ao exterior. Por outro lado, evidenciou-se a necessidade de alterar os critérios de
seleção nos editais futuros. No caso das Engenharias, a sugestão foi de optar por candidatos que
apresentassem projetos de estudos bem definidos. Para os interessados nas Ciências Médicas,
passariam a exigir o esgotamento dos estudos nas universidades espanholas, com o intuito de
que o aluno extraísse todo o conhecimento disponível no país antes de buscar fontes externas.
Entretanto, dos 206 demandantes, apenas 74 foram deferidos pela Junta e submetidos
para a aprovação do governo, mas nenhum foi aprovado. Após idas e vindas de processos e
justificativas emitidas ao Ministério, em novembro daquele ano nenhum bolsista havia recebido
financiamento para estudar fora do país.
Desde o nascimento da JAE, o controle do Ministério de Instrução Pública havia saído
das mãos dos governantes mais inclinados ao liberalismo para mãos mais conservadores. Um
decreto publicado pelo novo ministro na Gazeta Oficial em junho, tirava totalmente a
autonomia prevista nos decretos iniciais. “As informações publicadas na Gazeta causaram uma
mudança radical na natureza e nas funções desta instituição e, na opinião de todos os seus
membros, um prejuízo óbvio no desenvolvimento de pensões no exterior” (JAE, 1908, p. 20).
Observa-se na memória deste ano, a queixa da instituição de ter se tornado uma casa meramente
burocrática.
Essas alternâncias entre os regimes políticos liberal e ditatorial eram frequentes no
período estudado. Em setembro de 1923, o golpe de estado do general Miguel Primo de Rivera
(1870 a 1930) foi marco separativo entre um regime e outro, porém sem grande impacto para a
monarquia (CANAL, 2017, p. 9714). E essas alternâncias políticas – especialmente somadas
as guerras tiveram impacto na atuação da JAE. Para Diáz (1997, p. 141-142) “durante sua
existência a instituição conheceu diversas atitudes oficiais a respeito de sua atividade, filosofia
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e objetivo”. O autor divide a vida da JAE em quatro partes: a primeira, fase inicial (1907 a
1910), na qual esteve submetida a interferência hostil de Faustino San Pedro (1833-1925)17; a
segunda fase (1910 a 1923) que, apesar de englobar os quatro anos da primeira guerra mundial
e as dificuldades com o conservadorismo do governo espanhol, foi próspera; a terceira (1923 a
1929), sob o regime ditatorial de Primo de Rivera, caracterizada pelos entraves burocráticos e
ausência total de autonomia; e a quarta e última (1929 a 1936), na qual pode aproveitar do
respeito a sua autonomia e obteve um avanço orçamentário (DÍAZ, 1997, 142).
As burocracias e as alterações políticas não impactaram apenas as concessões de bolsas,
no primeiro ano de vida da JAE. Conforme o relatório apresenta, afetaram também o
estabelecimento de possíveis acordos de cooperação para a educação e pesquisa com outros
países.
Segundo consta na Memória de 1907, o governo francês manifestou interesse em fazer
uma parceria entre a JAE e algumas escolas francesas de ensino de línguas – a França tinha um
programa de sucesso há dez anos que trabalhava com falantes nativos de diversos países para
auxiliar no aprendizado de idiomas no país. O governo francês pospôs à Junta uma parceria na
qual receberia professores de língua espanhola, oferecendo a eles moradia e um auxílio de
quatrocentos francos, para atuarem como professores assistentes.
Os assistentes trabalhariam duas horas diárias e teriam o restante do tempo livre para
usufruir da infraestrutura dos centros de ensino franceses e ampliar seus conhecimentos. Após
avaliação, a JAE definiu uma contrapartida: ofereceria uma ajuda de custo de 1300 pesetas para
auxiliar nas despesas necessárias durante os dez meses que os professores espanhóis ficassem
em terras francesas.
A Junta considerou a ideia excelente, pois, além de contribuir para a disseminação de
nossa linguagem, permitiria o acesso de nossos professores ao Laboratório principal
de ensino francês dando-lhes uma posição, por um ou vários anos, ao lado do corpo
docente francês, onde poderiam conhecer em sua essência e em seus detalhes, em sua
aplicação e em seu ambiente, os princípios da Pedagogia moderna (JAE, 1908, p. 53).

Entretanto, após as negociações e condições estabelecidas pelas partes, ao tomar
conhecimento da cooperação pretendida, o governo não autorizou a efetivação do acordo, sob

17

Ministério de Instrução Pública e Belas Artes entre 25 de janeiro de 1907 e 21 de outubro de 1909.
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a alegação de que as relações com o exterior deveriam ser feitas apenas por meios diplomáticos.
O acordo não foi firmado na ocasião, mas a leitura dos relatórios seguintes, emitidos pela JAE,
mostrou que a parceria foi efetivada entre 1908 e 1909 e durou até 1934.
Em março do ano seguinte (1908), a proposta orçamentária enviada pela JAE ao
ministério incluiu os 74 candidatos aprovados no concurso do ano anterior. Destes, apenas 13
receberam efetivamente o apoio financeiro. Os países elegidos por eles foram Inglaterra,
França, Alemanha, Bélgica. Os estudos seriam realizados nas áreas de Ciências Médicas (5),
Psicopedagogia (4), Análise Química (2), Economia Pública (1) e Filosofia e Educação (1)
(JAE, 1910, p. 11-12) 18.
A partir do segundo ano de atuação (1908), as bolsas começam a ser concedidas
anualmente. Em 1908, das 134 bolsas solicitadas, 52 foram aprovadas (~39%), além das 17
referentes ao orçamento de 1907.
Os anos em que a JAE recebeu mais pedido de apoio por parte dos investigadores
espanhóis para aperfeiçoarem-se fora do país foram: 1912, com 468 pedidos e apenas 127
financiadas (~27%); 1913 teve um pleito de 609, mas atendeu a apenas 110 (~18); o ano de
1933 recebeu 416 solicitações, 99 foram concedidas (~24%).
Entre 1910 e 1923, período indicado por Diáz como próspero, a JAE recebeu 4670
requerimentos para estudos no exterior, dos quais concedeu apenas 807 (17,3%). Durante a
primeira guerra mundial, os jovens mantiveram o anseio pelas pesquisas no exterior, porém o
número de concessões de bolsas foi limitado, especialmente nos dois primeiros anos: em 1914
foram 28 bolsas concedidas para um total de 553 solicitações, e em 1915 foram 20 concessões
contra 224 pedidos (JAE, 1935)19.
Ao analisar o quadro de concessões dos anos de 1933 e 1934, sendo este o último ano
com edital aberto, houve 187 bolsistas, cujas pesquisas foram solicitadas para os seguintes
países: Alemanha (68) e França (65) – que juntas compreendem 71% das solicitações – seguidas
da Suíça (29), Áustria (20), Bélgica (17), Inglaterra (15), Itália (12), Estados Unidos (3), Suécia
e Checoslováquia (2) e Canada, Escócia, Holanda, Hungria, Noruega, Romênia e Tunísia (1).
Os dados apontam que após 27 anos, Alemanha e França continuavam como preferidas, assim
18
19

Memoria Correpondente al año 1907.
Memoria Correspondente al año 1934.
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como no primeiro ano. Outra recorrência, era a busca por países de língua francesa, com 59%
das solicitações. Observa-se, porém, uma diferença: outros países e continentes despontam
como possíveis espaços para busca por conhecimentos.
Nestes mesmos anos (1933 3 1934), o número de pedidos de bolsa total foi de 1008. As
áreas mais buscadas de acordo com o quadro de solicitação por tema de estudo foram:
Pedagogia (299), Medicina, Higiene e Veterinária (244), Belas Artes (94), Ciências Exatas,
Físicas e Naturais (77), Direito (77), e Filologia e Literatura (74). Aparecem no quadro também
pleitos para as áreas de História e Geografia (55), Engenharia (25), Filosofia e Psicologia (22)
Comércio (19) Sociologia e Economia (18) e na categoria Várias (4).

Figura 4 - Estatística apresentada no último relatório emitido pela JAE.

Fonte: JAE (1935). Memória Correspondiente à los cursos de 1933 e 193420.

20

Disponível em: <http://cedros.residencia.csic.es/imagenes/Portal/ArchivoJAE/memorias/014.pdf>
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Como descreve Diáz (1997, p. 152; 154), após a análise do conjunto de Memórias da
JAE, entre 1907 a 193521, o número de concessões para estudos sobre biologia e biomedicina
fora do país foi de 287, 18% do total das bolsas concedidas. Deste total, observou-se a clara
preferência pela Alemanha (30,99%) frente aos outros países (22,1%). A Alemanha e a Áustria
foram as escolhas de 71,9% dos interessados nos estudos de Histologia. Para o autor (DIÁZ,
1997, p. 151) “esta diferença é explicável se considerarmos o desenvolvimento científico e o
protagonismo absoluto que a ciência alemã alcançou durante o século XIX e manteve nas as
primeiras décadas do século XX”.
Nesta análise, nota-se que a França foi o segundo país mais procurado para os estudos
biológicos (21,56%), possivelmente influenciado pela familiaridade que os espanhóis tinham
com o idioma. A Itália de Camilo Golgi aparece em quinto lugar na lista de preferências com
(2,96%). No cenário geral, a Itália obteve 8% dos pedidos, sendo preferencialmente procurada
para os estudos de Pedagogia, História e Artes (DIÁZ, 1997, p. 152).

4.1.2 Os Institutos de Pesquisa

Como mencionado anteriormente, a formação de uma política de fomento à pesquisa
tinha como objetivo, além do auxílio à busca de conhecimentos no exterior, criar ambiente
propício para o regresso dos pesquisadores. A ideia central era aproveitar os que retornavam ao
país e agrupá-los às redes de estudantes, pesquisadores e professores atuantes no país para criar
pequenos centros de atividades “onde a investigação desinteressada criasse uma atmosfera
favorável à uma obra científica e pedagógica” (JAE, 1908, p. 47).
Cientes de não haver possibilidades imediatas – financeiras e estruturais – para a criação
de centros que abrigassem todos os campos de investigação, avaliou-se entre as áreas aquelas
com base suficiente para iniciar um modesto agrupamento de pessoas interessadas em estudálas. Duas foram as áreas elegidas, para as quais solicitou-se ao governo a criação dos seguintes

21

1935 foi mencionado para indicar o ano em que os selecionados dariam início ao curso/viagem, mas a
concessão foi aprovada em edital realizado em 1934.
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centros de estudo: estudos históricos pátrios – cujas pesquisas focalizariam a idade média – e
estudos de mecânica.
No primeiro centro, esperavam agregar ao conhecimento disponível no país, edições de
documentos inéditos – crônicas, obras literárias, etc. – com introduções e glossários práticos e
acessíveis para serem usados como fonte de dados e auxiliarem nos estudos e nas redações de
monografias e trabalhos sobre as instituições, a cultura e o folclore do povo espanhol.
Para garantir seu funcionamento, a JAE financiaria a infraestrutura necessária e pagaria
um salário modesto para que os pesquisadores publicassem seus levantamentos e resultados,
cujos conteúdos seriam de propriedade dela (JAE, 1908, p. 47). O local também seria uma
oportunidade para os jovens serem iniciados no processo investigativo, atuando como auxiliares
dos mais experientes. Pareceu importante não criar regras específicas, na crença de que as
dificuldades e os tropeços, assim como os sucessos e os mecanismos eficientes, pudessem ser
avaliados com o tempo e a partir dos resultados apresentados.
Com base nos elementos descritos, emitiu-se um documento ao ministério sugerindo a
criação de uma seção de estudos históricos, como primeiro passo para a formação do centro.
Sem respostas, representantes da Junta visitaram o ministro22 que demonstrou incerteza sobre
a validade das atividades propostas. Na ocasião, segundo constou no relatório emitido pela JAE,
o ministro se mostrava mais favorável aos estudos da natureza. Alegou também que o projeto
não trazia detalhes suficientes e mostrou-se receoso de que os gastos futuros pudessem ser bem
mais expressivos do que os estimados. Findo 1907, o ministério não havia dado resposta
afirmativa.
O projeto para a criação do laboratório de mecânica, sugerido na mesma ocasião, foi
aprovado. Sua função seria selecionar jovens interessados na área e oferecer a eles
especialização e experiência que seriam adquiridas no laboratório e/ou em viagens
internacionais oferecidas aos mesmos. O ministério cedeu parte do palácio da indústria para a
construção do laboratório. A obra teve início no mesmo ano.

22

Não fica claro se a visita foi feita por Cajal, por Castillejo ou se por algum dos vinte membros do Conselho.

41

Uma das ideias fundamentais que inspiraram a criação da Junta foi a que se refere ao
trabalho dentro da Espanha. Era necessário que os trabalhos no exterior fossem
coordenados com a atividade científica e de ensino dentro do país, e que, ao retornar
um certo número de jovens com suficiente treinamento científico, fossem oferecidos
os meios para continuarem seus estudos e, para que pudessem cooperar na preparação
de outros que partiriam futuramente. Sem isso, o trabalho das pensões no exterior
seria quase perdido (JAE, 1912, p. 11)23.

Após três anos de investidas para o fortalecimento da infraestrutura necessária à
produção científica interna, em 1910 a JAE conseguiu a aprovação do governo para a criação
de dois órgãos importantes: o Centro de Estudos Históricos, cuja primeira proposta havia sido
recusada pelo ministério em 1907; e o Instituto Nacional de Ciências Físicas e Naturais. Este
último, incorporaria algumas das instituições de pesquisas já existentes como o Museu de
Ciências Naturais e seus anexos, o Museu de Antropologia, o Jardim Botânico e o Laboratório
de Biologia de Ramón y Cajal (do qual falaremos em detalhes ainda neste capítulo) e agregaria
também novos espaços, criados após sua fundação, como o Laboratório de Pesquisas em Física,
a Estação de Biologia Alpina – em Serra de Guadarrama voltado às ciências naturais (JAE,
1912, p. 152) -, a Comissão de Investigações Paleontológicas, os Laboratórios de Química,
Fisiologia, Anatomia microscópica, Bacteriologia e Sorologia e a Residência dos Estudantes
(JAE, 1922, p. 143)24.
A Residência começou a funcionar em fevereiro de 1911. Além de alojamento, tinha a
missão de oferecer cursos, conferências e atividades de formação para os jovens universitários
de Madrid.
Os residentes fazem seus estudos nos centros de ensino de Madri ou dedicam-se
privadamente à pesquisa, em laboratórios, bibliotecas, arquivos, clínicas, etc. O
Comitê procura oferecer facilidades para a aprendizagem de línguas, entrada em
laboratórios e institutos, participação em cursos e aulas especiais, museus, hospitais,
oficinas, fábricas, etc., empréstimos de livros e instrumentos, e tudo o que favorece o
trabalho dos estudantes. Além disso, alguns especialistas começaram a dar a eles a
ajuda direta de que necessitam. É gratuito para aqueles que tenham interesse os cursos
de alemão, inglês e francês. E o próximo curso estabelecerá o latim (JAE, 1912, p.
212).

Posteriormente a Residência atuou como um braço da JAE, agregando às suas atividades
a administração de alguns laboratórios como os de bacteriologia e soroterapia, anatomia

23
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Memoria Correspondiente a los años 1910 y 1911.
Memoria Correspondiente a los años 1920 y 1921.
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microscópica, histologia normal e patológica, química orgânica e biológica e a Missão
biológica da Galícia.
Até aqui, observa-se que as ações da JAE ficavam muito restritas aos madrilenhos, em
razão da localização geografia de seus laboratórios e institutos. A partir de 1920, a JAE
começou um processo de expansão para além da capital. Neste movimento ficou evidenciada a
preocupação de vincular os anseios científicos aos industriais e mercadológicos das regiões
alcançadas. Além disso, instaurou-se um processo de negociações e contrapartidas com
instituições não científicas e com a comunidade local.
O orçamento para o ano fiscal de 1920-1921 destinou um título para a "extensão às
províncias de serviços científicos e educacionais" confiado ao conselho. Para
aproveitá-lo, foi amplamente divulgado um comunicado notificando o seu projeto de
estender nas províncias o trabalho de cultura que tem lugar em Madrid, e tem
atualmente explorado maneiras de estabelecer, por hora, laboratórios de investigação
científica ligados às necessidades industriais de cada cidade ou região (por exemplo a
criação de laboratórios químicos, ou Natural Sciences e Biologia aplicada à
agricultura, gado ou a criação de peixes, etc., laboratórios químicos para a questões
industriais, laboratórios bacteriologia com aplicação para fábricas de lacticínios, etc.)
(JAE, 1922, p. 122).

O regimento priorizava as cidades e as regiões cujos interesses em solucionar problemas
práticos justificassem o progresso da ciência ao ponto de as iniciativas pública e privada
ofertarem, como contrapartida, prédios, materiais e subsídios para a construção da
infraestrutura. E, por último, os centros ficariam a cargo de comissões locais formadas pelas
entidades financiadoras25.
Duas outras ações nascidas da JAE merecem referência neste trabalho pela natureza de
suas atividades. A primeira delas aponta para a ampliação dos interesses da instituição na
educação básica, para a qual, segundo constou das suas memórias de 1918 e 1819, havia uma
grande preocupação por parte da sociedade, porém não existia uma ação estruturada voltada à
sua melhoria.
Com a intenção de atender a essa demanda, surgiu em 1918, o Instituto-Escola voltado
“a formação de crianças e a formação de futuros professores” que durante o curso de
bacharelado, testavam métodos e habilidades junto às crianças (JAE, 1922, p. 122). A
25

Não foram identificados no relatório e na literatura pesquisada os comentários sobre uma possível interferência
direta ou indireta dos financiadores locais que levasse a perda da autonomia da Junta sobre a orientação das
pesquisas.
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expectativa era a de que uma vez admitido, o aluno prosseguisse com os estudos até a formação
e posterior especialização na docência. Os meninos e meninas ingressavam com a idade entre
oito e dez anos e tinham prioridade nas vagas de formação em bacharel. Não sobravam muitas
vagas nesta etapa para alunos de fora. “Desta forma, o Instituto-Escola também ganha em
homogeneidade, meio ambiente e tradição ao lado dos alunos” (JAE, 1920, p. 223).
A segunda prática apareceu como consequência do Instituto-Escola que firmou, no
mesmo ano, uma cooperação com uma instituição americana de fundo privado para a educação
de mulheres. Nasceu então, gerido e administrado pela matriz, em Boston, o Instituto Escola e
Residência para as Senhoritas que atendia às jovens espanholas e recebia bolsistas americanas
para estudar a língua e a cultura da Espanha (JAE, 1929, p. 119)26.
A leitura das memórias da Junta demonstra, ainda, que além da parceria com as escolas
de língua francesa, descrita anteriormente, outros acordos de cooperação e troca de
conhecimento foram firmados. Em 1910 surge a Escola Espanhola de estudos em Arqueologia
e História em Roma, Itália. No mesmo ano, consta do relatório de atividades da JAE um decreto
que estabelecia maior proximidade com os países “de mesma raça”. Para tanto, ficou
estabelecido que algumas vagas de seus centros de pesquisa – na Espanha ou fora dela – seriam
destinadas aos hispano-americanos. A Argentina foi o país que mais estreitou relações, segundo
nossos levantamentos. Na memória dos anos de 1914 e 1915, temos:
As relações com os países da América Latina ganharam um apoio importante com o
estabelecimento na República Argentina de uma «Instituição Cultural Espanhola»,
destinada a difundir as pesquisas e estudos científicos e literários que são realizados
na Espanha. Solicita esta instituição, todos os anos para a Junta que enviei um
professor para dar um curso na Universidade de Buenos Aires. Esta cadeira, oferecida
aos pensadores espanhóis, canalizará uma corrente de influência mútua e simpatia
recíproca (JAE, 1916. p. 141)27.

No relato sobre as ações ocorridas entre 1928 e 1930 constou uma parceria com a
Associação Alemã para a Sociedade Científica (Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft).
A base da relação estava estabelecida na troca de conteúdo enviados pela Junta para compor
material publicado por algumas universidades alemãs. Como retorno, a Junta solicitava livros
que faltavam às universidades espanhola. Além disso, a Alemanha fazia remessas regulares a
26
27

Memoria Correspondente a Los Cursos 1926-7 y 1927-8.
Memoria Correspondente á Los Años 1914 y 1915.
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JAE (1931, p. 123-124) de periódico periódicos científicos de várias áreas do conhecimento. 28
Acordo semelhante foi feito com a Fundação Universitária de Bruxelas, Bélgica.
Cooperações com instituições americanas também constaram dos relatórios da JAE,
entre elas a Fundação Rockefeller. Outra iniciativa de aproximação com os Estados Unidos foi
a criação em março de 1920 do Instituto de las Espanãs, na sede do Institute of International
Education da Universidade Columbia em Nova York. O intuito era:
[...] dotar este país com um centro para o estudo da cultura hispânica em suas várias
manifestações; promover um interesse mais amplo e ativo pela língua, pela literatura,
pela arte, pela ciência e pela civilização espanhola e fortalecer as relações culturais
entre os Estados Unidos e todas as nações hispânicas (JAE, 1922, p. 102)29.

4.1.3 O Laboratório de Investigação Biológica e a Escola Cajaliana

Paralela à direção da JAE, Ramón y Cajal, administrava outros laboratórios. Entre eles,
o Laboratório de Investigações Biológicas criado em 1900 pelo Rey Alfonso XIII.
Em resposta ao Prêmio Moscou, recebido por Ramón y Cajal, o governo espanhol
resolveu oferecer um incentivo para prestigiar e incentivar a continuidade de suas pesquisas.
Determinou-se então um repasse anual de 80.000 pesetas para a aquisição de instrumentos e
materiais necessários para as pesquisas de Ramón y Cajal. O valor também poderia ser utilizado
na divulgação dos resultados obtidos em seu laboratório por meio de publicações científicas.
Nascia assim, instalado em uma das laterais do Museu Velasco, em Madri, o Laboratório de
Investigações Biológicas de Ramón y Cajal.
A influência da criação do novo Laboratório no trabalho de pesquisa de Cajal foi
considerável: em primeiro lugar, os recursos materiais (tanto instrumentais como
bibliográficos) para pesquisa foram aumentados; além disso, ele foi capaz de editar
em melhores condições a revista Trabajos do Laboratório de Pesquisa Biológica, que
substituiu o periódico Trimestral de Micrografia; e finalmente, permitiu que ele
incorporasse discípulos em suas investigações (DÍAZ, 1997, p. 208).

28
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Memoria Correspondiente á Los Cursos 1928-9 y 1929-30.
Memoria Correspondiente á Los 1920 y 1921.
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O aparato instrumental e o espaço físico permitiram a Ramón y Cajal prosseguir com
suas investigações sobre a degeneração e regeneração do sistema nervoso, realizadas desde
1905, e abriu espaço para que jovens pesquisadores pudessem ser iniciados na atividade
científica e nos métodos cajalianos. Para muitos estudiosos de Ramón y Cajal, e até mesmo
para ele, o laboratório foi um marco no que se chamou de escola espanhola de neuro-histológia.
Em Recuerdos de Mi Vida, ele comenta:
A tão esperada escola de Histologia e Neurologia espanhola existe e é um foco de
relevância permanente. Suas descobertas (excluo as minhas modestas) cruzaram
fronteiras, e seus métodos e invenções aplicam-se aos laboratórios estrangeiros. E
seriam mais aplicados se, conscientes da ignorância quase total da língua espanhola
entre os sábios, publicássemos todas as nossas obras em revistas internacionais
(RAMÓN Y CAJAL, 2015, p. 733).

Em 1907, o laboratório foi incorporado à JAE, porém durante os trezes anos seguintes
não foi mencionado nas memórias publicadas pela Instituição, nem em seus descritivos
orçamentários. Apesar da aparente autonomia e independência financeira mantidas pelo
laboratório no período citado, todos os seus integrantes obtiveram bolsa auxílio para estudos
no exterior, exceto Domingo Sánchez y Sánchez (1860-1947).
Além disso, a JAE criou outros laboratórios para garantir a continuidade dos trabalhos
de alguns desses investigadores. Apenas a partir das memórias de 1920 e 1921, o laboratório
começa a aparecer nos relatórios da JAE, trazendo à frente do nome original em parênteses o
nome Instituto Cajal.
O Instituto Cajal foi instituído por decreto em 20 de fevereiro de 1920. Na ocasião, ficou
determinado que os laboratórios de Investigações Biológicas, de Fisiologia Experimental,
Neuropatologia e Histologia e os laboratórios do Museu de Ciências seriam incorporados a ele.
Em Diáz, vê-se que o instituto tinha a função de promover a prática da investigação
biológica em diversos ramos; preparar jovens para estudos no exterior e garantir infraestrutura
para prosseguirem com suas investigações ao voltar para o país.
Na memória destes mesmos anos, pode-se verificar que o instituto deveria também abrir
vagas de trabalho para graduados de outros países, preferencialmente aos pesquisadores
hispano-americanos interessados nos métodos e práticas aplicados por Ramón y Cajal e seus
seguidores. Outros dois itens faziam parte da atuação do instituto: convidar professores para
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aplicarem cursos e fazerem demonstrações práticas e editar publicações sobre os esforços
investigativos realizados pelo seu corpo científico.
Referente as pesquisas realizadas pelo laboratório, cita-se um trecho da Memória
referente aos anos de 1920 e 1921, no qual destaca:
Durante os anos 1920-1921, além das investigações iniciadas em anos anteriores
continuaram surgindo outras sobre vários tópicos de histologia comparativa do
sistema nervoso, histologia normal e patológica e fisiologia cerebral. Os primeiros
foram dirigidos por Don Santiago Ramón y Cajal, com a colaboração de Don
Francisco Tello e Don Domingo Sánchez. A segunda, que é a histologia normal e
patológico, foram dirigidos pelo Dr. Don Pio del Rio Hortega, no primeiro dos dois
anos que este relatório se refere, colaborando com ele Dr. José María Villaverde e Dr.
Don M. Sánchez e Sánchez. No ano seguinte, o Dr. del Rio foi designado para dirigir
o Laboratório de histologia normal e patológico da Residencia de Estudiantes. E, as
investigações do Instituto Biológico ou Instituto Cajal foram sobre vários temas
relacionados com a estrutura comparativa do sistema nervoso, neurologia e
neuropatologia, sob a direção do Sr. Santiago Ramón y Cajal, dos doutores Tello,
Fañanas, Sánchez (domingo), Lorente de No, Villaverde e Castro (JAE, 1922, p. 190).

A referência sobre a continuidade das pesquisas mencionadas no relatório e os
pesquisadores envolvidos mostram as ramificações que surgiram a partir do trabalho de Ramón
y Cajal, dos centros criados pela JAE dirigida por ele, e os novos investigadores que começam
a conquistar seus laboratórios e espaços de pesquisa e de formação.
As neurociências na Espanha nos primeiros trinta anos do século XX alcançaram um
patamar de relevância e, apesar de ter Ramón y Cajal como sua figura principal, contou com o
esforço coletivo de muitos pesquisadores emprenhados em ampliar a produção científica e
cultural do país. De acordo com Diáz (2007, p. 135), “a análise microscópica do tecido nervoso,
a neuro-histologia, foi a coluna vertebral do desenvolvimento das neurociências espanhola”.
Da escola cajaliana, baseados na leitura dos relatórios da JAE, na autobiografia de Cajal e nos
levantamentos de Díaz, citamos alguns nomes:
Pio Del Rio Hortega (1882-1945) que havia recebido apoio da JAE para ampliar seus
estudos sobre histologia, bacteriologia e oncologia em Paris, Berlim e Londres. Essa
experiência garantiu a ele a direção do Laboratório de Histologia normal e patológica um dos
centros de investigação financiados pela JAE.
Em 1920 ele descreveu um novo método histológico (baseado no uso de carbonato de
prata) e mais tarde descreveu um novo elemento celular do tecido nervoso, que
chamou de microglia, caracterizando sua origem embrionária e seu significado
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funcional; Nesse mesmo ano de 1921, ele descreveu um quarto tipo de celular, que
ele chamou de oligodendroglia, e novamente esclareceu sua histogênese e função
(DIÁZ, 2007, p. 128).

Jorge Francisco Tello Muñoz (1880-1958) estudou as modificações neurofibrilares pelo
efeito da temperatura e atuou com Ramón y Cajal nos trabalhos sobre a degeneração e
regeneração nervosa entre 1905 e 1914. Como bolsista da Junta, Tello buscou a Alemanha para
aperfeiçoar seus conhecimentos.
Rafael Lorente de No (1902-1990), ao terminar seus estudos de medicina em Madrid se
juntou ao Laboratório de Investigações Biológicas de Ramón y Cajal. Usando do auxílio
oferecido pela Junta teve passagem por alguns laboratórios entre eles o de Upsala (Suécia) e de
Berlim (Alemanha).
Gonzalo Rodríguez Lafora que recebeu duas bolsas de estudos da JAE e em 1916
assumiu a direção do Laboratório de Fisiologia Cerebral. Dedicado a histologia patológica e a
psiquiatria, realizou trabalhos sobre os centros cerebrais e os movimentos involuntários, avaliou
os efeitos funcionais de tumores e a circulação do liquido cefalorraquideo. Conforme aponta
Diáz (2007, p. 132), seus “estudos fisiológicos foram o ponto de virada entre uma etapa na qual
predominava o enfoque histopatológico e outra em que domina a dimensão neuropsiquiátrica”.
Severo Ochoa, que com apoio da JAE fez pesquisas na Alemanha. Em 1959, recebeu
Nobel de Fisiologia ou Medicina por suas pesquisas com o RNA (ácido ribonucleico), em
conjunto com o bioquímico estadunidense Arthur Kornberg, da Universidade de Stanford, este
pelas pesquisas com o DNA (ácido desoxirribonucleico). Ochoa foi muito influenciado por
Juan Negrín López – que figura entre os principais nomes do renascimento da ciência e
espanhola e que ficou à frente do Laboratório de Fisiologia Geral criado pela JAE (RAMÓN Y
CAJAL, 1942; DIÁZ, 2007; VILAR, 2009).
As contribuições dos pesquisadores indicados anteriormente, e de vários outros não
mencionados neste trabalho por ausência de tempo para descrevê-los, foram relevantes para o
avanço da cultura científica espanhola e, especialmente, para os estudos histológico. Para
Ramón y Cajal, seria:
[...] vaidade pueril e injusta pretensão me atribuir a paternidade espiritual dos atuais
cultivadores da histologia espanhola. Vários deles, singularmente Achucarro, Tello,
Rodriguez Lafora e Rio Hortega, aperfeiçoaram consideravelmente sua formação
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técnica e formação intelectual em países estrangeiros. E dos laboratórios alemão,
francês e inglês, eles trouxeram para a Espanha, além do domínio das línguas e da
bibliografia, os mais recentes métodos de pesquisa. E o que vale mais, o hábito da
autocrítica e a severa disciplina do trabalho metódico (RAMÓN Y CAJAL, 2015, p.
578).

Na Memória da JAE, referente aos anos 1933 e 1934, nota-se que a atuação do Instituto
Cajal chamou, em certa medida, a atenção de instituições internacionais de pesquisa,
especialmente interessados em suas técnicas e métodos.
Nosso laboratório foi visitado pelo Dr. Tarchan (Cairo), apresentado pelo professor
Sherrington, de Oxford, que se interessou pelas questões do núcleo do nervo trigêmeo
macular e em suas relações com a inervação dos músculos oculares. Dr. Dixon Boyd
(Belfast) se ocupou das técnicas neurológicas aplicadas às terminações autonômicosensoriais, e especialmente da questão da inervação do seio carotídeo e do glomus
caroticum. O Dr. J. Botár (da Universidade de Szeged) participou por alguns dias
deste Centro para a observação de algumas preparações e experimentos em animais
sobre a inervação e anatomia do simpático (JAE, 1936, p. 359) .

Os avanços alcançados pelo Laboratório de Investigações Biológicas, incorporado ao
Instituto Cajal a partir 1920 e as ações propostas após a criação deste último, foram prejudicadas
pela demora na conclusão da criação no novo prédio do Instituto. Em virtude de falta de
recursos e problemas com o projeto da obra, o novo prédio só ficou pronto 12 anos após o
decreto.
O novo cenário científico se deparou com a dificuldade em absorver alguns dos
pesquisadores que retornavam e a impossibilidade de oferecer a eles cargos nos institutos
existentes no país, especialmente os criados pela JAE. A ausência de espaço para atender a
demanda dos pesquisadores que retornavam querendo prosseguir suas pesquisas no país ou
assumir postos em instituições de pesquisa, fez com que essa nova geração buscasse
oportunidades em outros país.
Rafael Lorente de No é um desses casos. Ao retornar para a Espanha não conseguiu um
cargo no Instituto Cajal e foi nomeado diretor do serviço de otorrinolaringologia do hospital de
Valdecilla. Devido às dificuldades em prosseguir com suas atividades científicas na Espanha,
aceitou em 1931 o convite do Central Institute for The Deaf em Missouri, deixando o país
(DIÁZ, 2007, p. 134).
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Vilar (2009, p. 19) descreve que a criação dos laboratórios e centros de pesquisa, ainda
que modestos e sem capacidade para concentrar um grande número de pesquisadores,
“influenciou de maneira notável um amplo movimento de renovação da vida universitária e da
prática científica de que faziam parte as principais figuras da cultura espanhola da época".
A construção do prédio do Instituto Cajal foi finalizada em 1932. O Instituto existe até
hoje e pertence ao Conselho Superior de Investigações Científicas (CSIC) espanhol.

4.1.4 As considerações de Ramón y Cajal sobre a Junta para Ampliação de Estudos

Nos últimos capítulos da sexta edição de seu livro de regras e conselhos sobre a
investigação científica, Ramón y Cajal fez um balanço da atuação da JAE30. Ele observou que,
apesar da participação tímida e irresoluta do Estado nas atividades da Junta, houve avanços
significativos, no qual destaca:
Rapidamente, na geração nova, o tipo mental de mestre declamador e meramente
comentarista diminui visivelmente, e, de dia para dia, aumenta o número de revistas
científicas nacionais, de laboratórios e seminários de investigação e de entusiasmados
professores entregues às pesquisas originais (RAMÓN Y CAJAL, 1942, p. 174-175).

Sobre os estudos em Biologia, ele citou o reconhecimento de diversos pesquisadores
espanhóis no cenário científico internacional, sendo estes convidados para ministrar cursos e
dirigir laboratórios em outros países. Destacou a presença do conteúdo produzido na Espanha
em publicações científicas inglesas e alemãs, além do aumento de espaços em periódicos e
boletins das instituições nacionais, a exemplo do Boletim da Sociedade Espanhola de Biologia,
dos Anais da Sociedade Espanhola de História Natural, da revista de Trabalhos do Laboratório
e Investigações Biológicas e da Revista de Física e Química.
Ramón y Cajal adiciona às suas observações o interesse de pesquisadores das áreas de
física, química, matemática e engenheiros procedentes da Alemanha, Holanda, Bélgica e

30

Não foi possível identificar a data exata da inclusão dos dois últimos capítulos do livro. Atualmente, há um
trabalho envolvendo a tradução da sexta edição. Nota-se, porém, que algumas notas de rodapé, feitas por ele, fazem
referência ao ano de 1923 e, nesta ocasião, ele já estava no comando da Junta há 16 anos.
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França, que realizavam pesquisas na Espanha e divulgavam seus resultados também em
território nacional.
Em sua avaliação, a trajetória da JAE era positiva e correspondia aos esforços
desprendidos, porém, eram inferiores a capacidade de produção científica que o país poderia
alcançar. Como sintomas desta inferioridade, ele indicou: a escassez de bolsistas no exterior, o
curto período de permanência dos estudantes fora do país e falhas na seleção dos pensionistas.
Ele refletia sobre a importância de enviar em grande escala jovens pesquisadores
espanhóis para ampliar seus conhecimentos fora do país. Segundo Ramón y Cajal (1942, p.
176), dos pesquisadores que saiam, poucos eram os que de fato desenvolviam pesquisas e
carreira científica significativa para o desenvolvimento da Ciência espanhola, e enfatiza que
“satisfeitos poderíamos ficar se dos noventa ou cem pensionistas atuais, conseguíssemos oito
ou dez obreiros úteis à elevação cultural do país”. Somado ao baixo número de bolsistas, de
acordo com ele, estava o fato de receberem financiamento por pouco tempo. Os programas de
intercâmbio da Junta garantiam bolsa pelo período de um ano a um ano e meio, exceto em casos
de prorrogação, enquanto o investimento feito pela Itália, por exemplo, era de três anos.
O investimento que, segundo o autor, deveria ser de no mínimo dois anos, não seria
suficiente para obter um retorno satisfatório. Além do prazo, era preciso selecionar melhor os
bolsistas, para evitar o envio de jovens mal preparados ao exterior, pois, conforme menciona
Ramón y Cajal (1942, p. 178), “corre-se o risco de perder tempo e dinheiro enviando ao
estrangeiro moços de vinte e vinte e quatro anos, ignorantes de si próprios e sem gosto nem
vocação bem definidos”.
Para Ramón y Cajal havia um problema estrutural na formação dos estudantes, os
professores também eram mal preparados e, portanto, não tinham conhecimentos e preparo
suficiente para estender aos jovens estudantes.
Como estratégia para ampliar o conhecimento dos jovens, Ramón y Cajal considerava
a criação de colégios espanhóis em cidades como Berlim, Londres e Paris para que os
estudantes recebessem precocemente informação e cultura.
Outra possibilidade levantada por Ramón y Cajal (1942, p. 183) para oxigenar a
atividade científica espanhola era intensificar o apoio a vinda de professores de outros países.
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Ele defendia que “a importação de docentes estrangeiros é, sobretudo, urgente naquelas
disciplinas órfãs na Espanha [com poucas execuções de altos investigadores, tais como a Física,
a Química, a Astronomia, a Geologia, etc.]”.
Receoso, porém, defendia um processo seletivo criterioso no qual franceses e italianos
seriam priorizados. Ele temia que os alemães e os anglo-saxões sofressem um choque cultural
ao se depararem com os hábitos espanhóis, abandonando o país antes de produzir
conhecimento. O desafio linguístico que anfitriões e convidados enfrentariam também lhe
causava insegurança. Insistia ele, para evitar esses inconvenientes culturais e linguísticos era
válido fortalecer o pensionato, sugerindo o envio de quatrocentos ou quinhentos jovens por ano
ao exterior para que voltassem sabendo línguas e culturas estrangeiras.
Em uma nota de rodapé, Ramón y Cajal explica que as visitas ao exterior deveriam ser
impostas também aos dirigentes do país como forma de proteger o Estado inclusive de guerras
e conflitos.
Hoje acrescentaria também os políticos de posição. Uma lei que excluísse
irrevogavelmente, dos Conselhos da Coroa, todo político que não houvesse
permanecido, pelo menos três anos, nas escolas estrangeiras (singularmente nas da
Alemanha, Inglaterra e França), seria decisiva para o êxito de nossa renovação
cultural, agrícola e industrial. Se isto se houvesse feito antes de 98, haver-se-ia evitado
a perda das Colônias; porquê, a parte outros fatores de que não me devo ocupar aqui,
quase nenhum dos nossos ministros e generais daquele tempo tinha menor ideia do
desbaratador poderio marítimo, militar e industrial dos Estados Unidos (RAMÓN Y
CAJAL, 1942, p. 184)31.

Sobre os pesquisadores convidados à Espanha, Ramón y Cajal (1942, p. 184) se
preocupava da possibilidade de ignorarem as publicações científicas espanholas quando da
divulgação dos métodos investigativos e resultados obtidos, e acreditava que, “indiferente ao
problema da elevação cultural do país de adoção, costuma o forasteiro ilustre descuidar a
formação de discípulos indígenas e propender a publicar suas investigações nas Revistas de sua
pátria origem”.

31

70º nota de rodapé indicada na página 184 da primeira edição brasileira do livro Regras e Conselhos sobre a
Investigação Científica.
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4.1.5 Comunicação e divulgação científica em Ramón y Cajal e na Junta para Ampliação
dos Estudos (JAE)
Parte dos questionamentos de Ramón y Cajal sobre o baixo desempenho da Ciência
espanhola se justificava na ausência de meios suficientes para as trocas de conhecimento com
pares de países cuja produção científica, segundo ele, estava mais avançada e a pleno vapor em
especial, a Alemanha e a França. Além do isolamento da península, a barreira linguística
colocava-se como principal elemento inibidor da divulgação científica internacional.
Um dos grandes motivadores da demora nas descobertas da individualidade do
neurônio, segundo ele, foi a falta de conhecimento, por parte de muitos histologistas do período,
do método de coloração de Camillo Golgi. Acreditava que a ignorância do fato se deveu, entre
outros fatores – como distanciamento territorial e cultural – ao baixo conhecimento do idioma
italiano, no qual o artigo de Golgi havia sido publicado. Sobre suas investidas frustradas na
investigação do sistema nervoso, ele citava:
Na verdade, o instrumento revelador existia; só que eu, isolado no meu canto, não
sabia, e nem tinha sido escassamente divulgado entre os sábios, apesar de ter vindo à
luz nos anos 1880 e 1885. Foi descoberto por C. Golgi, um distinto historiador de
Pavia. (...) O livro de Ranvier, minha bíblia técnica da época, consagrou apenas
algumas linhas informativas, escritas de maneira displicente. Estava em uma língua
que o sábio francês não sabia como descrever. Claro, os leitores de Ranvier pensaram
que o método acima mencionado não valia a pena. Os alemães trataram com o mesmo
desdém (RAMÓN Y CAJAL, 2015, p. 384-385).

Motivado pelo receio de que o conhecimento produzido na Espanha não chegasse às
mãos da comunidade científica nacional e internacional, Ramón y Cajal há muito apostava na
comunicação científica 32 como uma ferramenta estratégica. Essa foi uma das questões
abordadas por ele no discurso de ingresso na Academia de Ciência Espanhola, em 1897.
Como visto neste capítulo e nos anteriores, Ramón y Cajal criou uma revista para
disseminar suas primeiras descobertas e apostou na tradução de seus artigos científicos para o

32

A comunicação científica, específica e direcionada ao público especializado, “visa basicamente à disseminação
de informações especializadas entre os pares, com o intuito de tornar conhecidos, na comunidade científica, os
avanços obtidos (resultados de pesquisas, relatos de experiências, etc.) em áreas específicas ou elaboração de
novas teorias ou refinamento das existentes.” (BUENO apud BUENO, 2010, p.02)

53

francês como meio de alcançar os periódicos alemães, nos quais as autoridades científicas em
histologia, fisiologia entre outras áreas das ciências médicas trocavam experiências.

Figura 5 - Trabalho de Ramón y Cajal sobre a estrutura do sistema nervoso
traduzido para o francês e publicado em 1894 em Paris.

Fonte: Bibliothéque nationale de France33.

Em seu livro autobiográfico, Ramón y Cajal, apresenta uma relação de 252 publicações
assinadas por ele, por seus alunos e por pesquisadores que passaram por seu laboratório, e de

33

Disponível em:
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62082033.r=santiago%20ram%C3%B3n%20y%20cajal?rk=1008588;4>
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autoria compartilhada com outros autores. Nesse número estão publicações científicas,
discursos proferidos em academias de ciência, em reuniões e congressos e livros.34
Entre 1907, quando assumiu a administração da JAE, e 192335 foram 72 publicações,
quase todas em revistas de laboratórios e institutos de pesquisa madrilenhos e catalães e
algumas em boletins da sociedade espanhola de biologia. Alguns de seus artigos publicados
incialmente na revista criada pelo Laboratório de Investigações Biológicas (Instituto Cajal)
ganharam espaço também em publicações alemãs, a exemplo do Journal f. Neurologie et
Psychiatrie e do Anatomscher Anzeiger. Temos conhecimento de que até hoje seus estudos são
publicados em diversos países e línguas.
Sua Revista Trimestral micrográfica criada em 1896, passou a ser editada cinco anos
mais tarde pela Universidade de Madri sob título Trabajos del Laboratorio de Investigaciones
Biológicas. Em 1937 ela passou a ser publicada em francês e trazia na capa o nome Travaux du
Laboratoire de Recherches Biologiques de L’Université de Madrid, voltando a ser publicada
no idioma original apenas em 1979 como Trabajos del Instituto Cajal de Investigaciones
Biológicas. Um ano mais tarde a especificação da área foi suprimida e a revista viveu até 1987
como Trabajos del Instituto Cajal. Após 91 anos em circulação, o Conselho Superior de
Investigações Científicas, órgão gestor do Instituto Cajal, deixou de publicá-la (SANTARÉN,
2015, p. 63).
Na leitura das memórias publicadas pela JAE, observa-se que, desde o primeiro relatório
em 1907, constava da previsão orçamentária uma reserva para gastos com publicações de
trabalhos.
Nos dois últimos relatórios, referentes aos anos de 1933 e 1934, os dados apontam para
a existência de 370.253 exemplares de publicações administradas pela JAE. As páginas eram
preenchidas por trabalhos redigido pelos alunos e pesquisadores dos laboratórios, dos centros
de pesquisa e por bolsistas no exterior. Eram aceitos conteúdos de interesse da comunidade
científica, exceto os já publicados em revistas científicas e/ou em livros editados pelos próprios
pesquisadores. Eram meios que davam visibilidade a “aqueles trabalhos científicos que

34

Todas as publicações indicadas na relação apresentada em seu livro foram para revistas espanholas, francesas
e/ou alemãs. Não há indicação de conteúdo traduzido para o inglês e destinado a publicações americanas ou
inglesas.
35
1923 foi a última data indicada na relação de publicações anexa ao seu livro autobiográfico.
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interessavam aos especialistas e que não encontravam facilmente editores pela ausência de
apelo comercial e industrial” (JAE, 1935, p. 399) 36 . Foi encontrada referência também à
divulgação científica37, a exemplo de livros voltados para a popularização da ciência e para a
promoção do interesse sobre o fazer científico.
Todo esse material era distribuído entre as bibliotecas universitárias e as de educação
pública. Algumas publicações eram usadas como moeda de troca de conteúdo entre a JAE e
organismos internacionais, a exemplo da negociação que apresentamos acima envolvendo
Espanha e Alemanha. Alguns números eram destinados aos auxiliares dos autores, caso esses
indicassem a necessidade, e 50 exemplares eram entregues a cada um dos autores. O restante
do material era colocado à venda (JAE, 1935, p. 400).
Além da divulgação feita por meio de material impresso, Ramón y Cajal defendia a
participação dos pesquisadores em eventos científicos, especialmente em congressos
internacionais. Para ele (1942, p. 431), esses encontros e reuniões eram inerentes a atividade
dos cientistas e era úteis para estreitar relações entre pesquisadores de diferentes países, e realça
que “competidores e rivais pertencentes a diferentes países, acabam por compreender-se e
estimar-se, adquirindo finalmente a plena consciência de que são colaboradores e camaradas
em um trabalho em comum, cheio de dificuldades e mistérios”.
O relato feito neste capítulo sobre as ações desenvolvidas pela JAE, enquanto dirigida
por Ramón y Cajal, apresentou apenas alguns exemplos de sua atuação. A instituição existiu
até 1938, mas cinco anos antes deixou de ser administrada por Ramón y Cajal em razão de sua
morte.
Entre 1936 e 1939 a Espanha enfrentou uma guerra civil. Em 1938 suas atividades foram
encerradas por determinação do governo franquista 38 . Em razão da guerra, muitos de seus
pesquisadores deixaram o país. Em 1939 o governo criou o Conselho Superior de Investigações
Científicas e sob sua gestão ficaram todos os centros, laboratórios e institutos criados e/ou
incorporados pela JAE no ato de sua fundação, 31 anos antes.

36

Memoria Correspondente al curso 1933 y 1934.
Divulgação científica é aquela que, segundo Bueno (apud BUENO, 2010, p.02) “cumpre a função primordial:
democratizar o acesso ao conhecimento científico e estabelecer condições para a chamada alfabetização
científica”. Esta compreende a “utilização de recursos, técnicas, processos e produtos (veículos ou canais) para a
veiculação de informações científicas, tecnológicas ou associadas a inovação ao público leigo”.
38
Referência ao governo do General Francisco Franco
37
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Tanto as universidades quanto a Junta foram desmantelados e seus melhores
professores e cientistas tiveram que se exilar. Para o novo estado, a universidade
poderia e deveria ser controlada uma a uma, mas o que fazer com o resto da Junta,
com seus laboratórios, instalações e bibliotecas? A centralização garantiria um
controle melhor. Assim, surgiu a ideia do Conselho, cujo nome indicava que sua
função seria controlar ideologicamente e politicamente a ciência e a pesquisa, mas
não a realizaria (ÁLVAREZ-INSÚA, 2007, p. 633).

4.2 O Instituto de Estudos Catalães e a Associação Espanhola para o Progresso das
Ciências
A JAE não era a única instituição de fomento e amparo à pesquisa atuante na Espanha
no início do século XX. Existiam outras instituições a exemplo do Instituto de Estudos Catalães
e da Associação Espanhola para o Progresso das Ciências. Por serem instituições dedicados ao
avanço das atividades científicas no país, é válida uma rápida referência a elas neste trabalho.
Criado em 18 de junho de 1907 e baseado nos preceitos da Instituição de Ensino Livre,
o Instituto de Estudos Catalães (Institut d’ Estudis Catalans) tinha a intenção de preservar a
identidade e a cultura catalã. “Esta instituição contou com o suporte da burguesia catalã,
especialmente do Presidente do Governo da Mancomunidad – agrupação de municípios e
províncias) da Catalunha, Eric Plat de la Riba (1870-1917) ”, aponta Riera (2006, p. 18).
Sua estrutura estava organizada em três núcleos; história e arqueologia, ciências e
filologia. Ao núcleo de ciência, aos poucos, foram adicionadas instituições originadas a partir
do Instituto de Estudos Catalães, entre elas, a Sociedade Catalã de Biologia (1912), a Instituição
de História Natural (1915) e a Sociedade Catalã de Ciências Físicas, Químicas e Matemática
(1931).
Uma das principais contribuições do Instituto foi na área de fisiologia, cuja figura de
destaque foi August Pi i Suñer (1879-1965). Sua importância, conforme destaca Vilar (2009,
p. 15):
[...] não se deve unicamente a sua contribuição científica de reconhecido valor, mas
também ao papel que desempenhou na aglutinação de um verdadeiro grupo de
investigação, e no respaldo institucional que conseguiu para o desenvolvimento do
trabalho de laboratório e na sua atuação na promoção das relações com a investigação
experimental europeia.
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O Instituto compartilhava do mesmo ideal da JAE, tirar a Espanha do isolamento e
inseri-la no cenário científico mundial. Como estratégia para ingressar no meio internacional e
fortalecer as cooperações científicas com outros países, o Instituto ingressou em 1922 na Union
Académique Internationale39.
Entre suas ações, nota-se o interesse em divulgar os conhecimentos resultantes das
pesquisas desenvolvidas na Catalunha. Para isso, editavam periódicos e revistas científicas.
Situada em Barcelona, a Instituição estava aberta a pesquisadores de qualquer região do país
(VILAR, 2009, p. 15).
Já a Associação Espanhola para o Progresso da Ciência surgiu em 1908, tendo como
protagonista o neuropisiquiatra Luis Simarro Lacabra (1851-1921). Sua principal atividade era
a organização de congressos científicos voltados para a troca de conhecimento entre os
pesquisadores e para a manutenção de relações sociais.
Nos relatórios de atividades da JAE, identificaram-se algumas menções referente a
participação de seus bolsistas e pesquisadores nos congressos e reuniões mantidos pela
Associação, conforme destaca Ausejo (2008, p. 295):
Assim, a Junta para Ampliação de Estudos e Investigações Científicas (JAE) como
instituição primária – no sentido de criadora – na ciência e educação espanhola das
primeiras décadas do século XX se unia a Associação Espanhola para o Progresso das
Ciências como instituição secundária – por ser difusora – nos mesmos âmbitos.

39

A União das Academias Internacionais (UAI) foi fundada em outubro de 1919 na presença de representantes
das academias nacionais de ciências da Bélgica, Grã-Bretanha, Dinamarca, França, Grécia, Itália, Japão, Holanda,
Polônia, Rússia e Estados Unidos) com o objetivo de atuar nas cooperações internacionais. A instituição tem hoje
representantes de academias de 61 países.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho expôs o protagonismo de Santiago Ramón y Cajal no processo de
institucionalização da Ciência espanhola, iniciado no final do século XIX e fortalecido nas três
primeiras décadas do século XX, período no qual atuou como diretor da principal agência de
fomento do país.
Nos apontamentos desta dissertação, foi visto que após ser homenageado com o prêmio
Nobel de Fisiologia ou Medicina, Ramón y Cajal iniciou uma trajetória na direção de institutos
e laboratórios responsáveis por ampliar a atividade científica da Espanha. Entre eles, estão o
Laboratório de Investigações Biológicas (Instituto Cajal) e a Junta para Ampliação dos Estudos
e Investigações Científicas (JAE). Enquanto o laboratório se dedicava à continuidade das
pesquisas realizadas por Ramón y Cajal e a formação de novos pesquisadores interessados em
seus métodos, a JAE ocupava-se do apoio aos pesquisadores e a promoção de laboratórios e
centros de pesquisa.
Nos levantamentos efetuados, verificou-se que a JAE desenhava políticas de concessão
de bolsas de estudos, firmava acordos internacionais de cooperação científica e definia os
critérios para as pesquisas realizadas dentro do país. Sua atuação contemplava todas as áreas
do conhecimento e oferecia, por meio de editais, suporte financeiro para que pesquisadores e
professores partissem para aprimorar seus conhecimento e pesquisas em outros países.
Observou-se ainda a ocorrência de crescente interesse pela investigação nas ciências
médicas e da vida. Neste aspecto, é possível afirmar que o campo investigativo da neurociência
foi fortemente favorecido. Centros e institutos de pesquisa nas áreas de neurobiologia,
neurohistologia e neurofisiologia foram criados no período em que Ramón y Cajal esteve à
frente da JAE. A direção destas instituições foi cedida a pesquisadores que com bolsas
oferecidas pela JAE haviam aperfeiçoado seus conhecimentos em países como Alemanha e
França - protagonistas do cenário científico à época, especialmente nestas áreas – e que
retornaram ao país para prosseguir suas investigações e trocar conhecimentos com os
pesquisadores e alunos espanhóis.
De modo geral, a análise da bibliografia indicada nesta dissertação mostrou a
participação de Ramón y Cajal na criação de políticas de amparo à pesquisa científica espanhola
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nos primeiros anos do século XX. Os relatos do histologista, os relatórios da JAE e alguns dos
autores, em sua grande maioria espanhóis, consultados para dialogar com esta investigação
apontam para seu protagonismo.
Entretanto, não é proposta deste trabalho creditar apenas à Ramón y Cajal pelos
avanços nas políticas científicas ocorridas à época, uma vez que, conforme relatamos no início
do capítulo três, desde meados do século dezoito havia uma comunidade acadêmica e científica,
ainda que pequena, dedicada à desenvolver a produção científica do país. Durante a existência
da JAE, esses pesquisadores e intelectuais continuaram em defesa da intensificação da produção
científica do país e contribuíram para os avanços conquistados. Entre eles estavam José
Castillejo Duarte, que havia integrado a Instituição Livre para o Ensino e assumiu o cargo de
secretário da JAE, Juan Negrin, fisiologista madrilenho e August Pi i Suñer, indicado na
literatura como o principal nome da fisiologia catalã.
No decorrer deste estudo, no contato com as fontes, especialmente as primárias, foram
observados elementos que merecem ser explorados em pesquisas futuras. Entre eles,
destacaram-se dois pontos:
1)

a política científica espanhola pareceu ter sofrido fortemente com as
frequentes disputas pelo poder entre os partidos liberais e autoritários. Além
das dificuldades de diálogo entre a JAE e os governos autoritários, descritas
no relatório da Junta e apresentadas no terceiro capítulo desta dissertação, a
política científica espanhola e as ações de amparo a formação dos
pesquisadores sofreram com a tomada do governo pelos franquistas. Na
ocasião, o país enfrentou a perda de cérebros – diversos pesquisadores e
professores universitários foram exilados -, a JAE teve suas atividades
encerradas e seus institutos foram submetidos à autoridade do Conselho
Superior de Investigações Científicas do país, criado após o encerramento da
JAE. Caberia, portanto, novos estudos para avaliar os impactos da ditadura
nas políticas de amparo à pesquisa e ao pesquisador estabelecidas no período
de Ramón y Cajal.

2)

Anexos as publicações feitas pela JAE estão alguns relatórios apresentados
pelos bolsistas, relatando suas pesquisas, avanços e os caminhos percorridos.
60

A análise destes documentos poderiam trazer informações úteis a permitiria
conhecer, em certa medida, os desafios e/ou facilidades do fazer científico
no período por nós investigado, voltando o olhar para a experiência e os
relatos dos bolsistas e não para a instituição de fomento.
Espera-se que os resultados apresentados nesta dissertação contribuam para ampliar o
conhecimento sobre Ramón y Cajal e sobre a situação científica da Espanha no final do séculos
dezenove e início do século vinte. Sabe-se, porém, que novas investigações são necessárias para
trazer à luz outros aspectos do cenário estudado.
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ANEXO 1
CITAÇÕES NO IDIOMA ORIGINAL (ESPANHOL)

Al iniciar nuestras pesquisas en la anatomía y fisiología de los centros nerviosos, el
primer obstáculo que debimos remover fue la falsa teoría de Gerlach y de Golgi sobre las redes
nerviosas de la substancia gris y sobre el modo de transmisión de las corrientes. (p.10)
El inicio de una nueva concepción de la estructura del sistema nervioso. En ellos
proclama, con base en sus hallazgos, que cada célula nerviosa es una entidad aislada, que no
constituye, pues, un continuo y que la transmisión de los impulsos nerviosos entre dos neuronas
de se hace por contacto entre las arborizaciones iniciales de las dendritas de la neurona
siguiente. (p.14)
Me alarmaba un poco el silencio guardado por los autores, a quienes hice obsequio de
los números de mi revista, durante la última mitad del año 1888 y la primeras de 1889. Varios
trabajos recibidos este último año acerca de la estructura del sistema nervioso, o no me citaban
o lo hacían desdeñosamente, como de pasada, y sin conceder beligerancia a mis opiniones. De
la consulta de las revistas alemanas saqué la impresión de que la mayoría de los histólogos ni
me había leído. Verdad que el español es una lengua desconocida de los sabios. (p.15)
Para honrar en lo posible la desinteresada iniciativa de mis compañeros ultramarinos,
me impuse, pues, la tarea de revisar, mediante pesquisas de laboratorio, todo los temas
anteriormente tratados y, además, la de investigar ex profeso muchos obscuros o dudosos.
(p.17)
¡Supresión de exámenes, autonomía universitaria, retributación por los alumnos,
ingreso sin oposición y sin concurso y, frecuentemente, por una especie de contrata! … He aquí
un conjunto de reformas que, aplicadas a España, país clásico de la rutina y del favoritismo,
nos harían retroceder antes de diez años al estado selvaje. (p.21)
Con frecuencia hemos visto estudiantes, ganosos de distinguirse y de hacer algo en el
terreno experimental, abandonar el laboratorio, desalentados por la falta de un guía que les
señalara los errores y obstáculos que deben evitar, la educación técnica que necesitan recibir, y
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hasta la disciplina moral indispensable para poder abordar, con alguna esperanza de buen éxito,
la exploración de la Naturaleza viva. (p.22)
Con la mirada puesta en los procesos de institucionalización de las ciencias naturales
que, entre 1880 y 1990, se estaban sucediendo en los principales países de Europa y América
(Alemania, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos), los científicos españoles que creían cada
vez más en el poder de la ciencia pusieron sus ideas al servicio de la «resurrección de la nación»
y las llevaron a la práctica apoyando la fundación, en 1907, de la Junta para la Ampliación de
Estudios e Investigaciones Científicas, presidida por Santiago Ramón y Cajal y en la que
actuaba de secretario el reformador institucionista José de Castillejo. (p.31)
Para atender á los gastos de material, á la adquisición de libros y aparatos, á la
instalación de Seminarios y Laboratorios, cuando hubiera ya personas preparadas (...) se creaba
una Caja de investigaciones científicas, administrada por la Junta y dotada con una subvención
en el presupuesto. Era un estímulo para la iniciativa privada, en forma de modesto ensayo,
susceptible de ulteriores desarrollos. (p.32)
Se apreció la necesidad de iniciar, como complemento, aquí dentro de España, trabajos
de investigación científica, comenzando por aquellas esferas donde el país, con sus archivos,
sus monumentos y su suelo, ofrecía la materia primera del estudio, sobre la base: a) de las
personas que en España sintieran afición hacia esa clase de trabajos; b) de algún Profesor que
pudiera venir del extranjero en calidad de auxiliar, para las ramas en que, á juicio de aquellas
personas, fuera necesario; c) de los pensionados que regresasen con una sólida formación.
(p.33)
El número era superior á toda previsión, y extraordinario comparado con el de años
anteriores, en alguno de los cuales hubo que declarar pensiones desiertas por falta de aspirantes.
Todavía habría sido si, en vez de establecer cierto número de pensiones para cada
ciencia, se hubieran anunciado temas concretos por la facilidad con que así se provocan
vocaciones falsas, se malogran otras decididas y se falta á la sinceridad prometiendo estudiar
cosa distinta de la que en realidad interesa y va á ser objeto del trabajo. (p.34)
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El que apareció en la Gaceta operaba un cambio radical en el carácter y funciones de
este organismo y, a juicio de todos sus miembros, un evidente retroceso en el desarrollo de las
pensiones en el extranjero. (p.35)
A lo largo de sus existencia la Junta conoció diversas actitudes oficiales respecto de su
actividad, filosofía y objetivos. (p.35)
Consideró la Junta que la idea era excelente, porque, además de contribuir á la difusión
de nuestro idioma, permitía el acceso de nuestros Maestros al Laboratorio principal de la
enseñanza francesa, dándoles un puesto, por uno ó varios años, al lado de aquel Profesorado
normal, donde podrían conocer en su esencia y en su detalle, en su aplicación y en su ambiente,
los principios de la moderna Pedagogía. (p.36)
Esta alteración es explicable teniendo en cuenta el considerable desarrollo científico y
papel de absoluto protagonismo que la ciencia alemana alcanzó durante el siglo XIX y mantuvo
durante las primeras décadas del XX. (p.39)
Otra de aquellas ideas fundamentales que han inspirado las creaciones de la junta, ha
sido la que se refiere á la labor dentro de España. Era preciso que la obra de las pensiones en el
extranjero se coordinase con la actividad científica y docente dentro del país, y que al regresar
un cierto número de jóvenes con suficiente preparación científica se les ofrecieran los medios
de continuar sus estudios y se les exigiera su cooperación para preparar á otros que hayan de
salir en adelante. Sin esto, la obra de las pensiones en el extranjero sería casi perdida. (p.41)
Los residentes hacen sus estudios en los centros docentes de Madrid ó se dedican
privadamente á la investigación, en laboratorios, bibliotecas, archivos, clínicas, etc. El Comité
procura ofrecer facilidades para el aprendizaje de idiomas, ingreso en los laboratorios e
Institutos, asistencia á cursos y lecciones especiales, museos, hospitales, talleres, fábricas, etc.,
préstamos de libros é instrumentos y cuanto favorezca el trabajo de los alumnos. Además,
algunos especialistas han comenzado á prestarles el auxilio directo que necesitan. Se da
gratuitamente á cuantos lo desean clase de alemán, inglés y francés. Y el curso próximo se
establecerá una de latín. Se admiten estudiantes que hayan cumplido quince años y también
profesores ou graduados que hagan en Madrid estudios. (p.41)
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El Presupuesto para el año económico 1920-1921 consignó una partida para la
"extensión a provincias de los servicios de carácter científico y educativo" encomendados a la
junta. A fin de aprovecharla, ésta circuló ampliamente un anuncio notificando su proyecto de
extender a provincias la obra de cultura que realiza en Madrid y estudiando actualmente los
medios de establecer, por ahora, laboratorios de investigaciones científicas enlazadas con las
necesidades industriales de cada ciudad o región (por ejemplo, creación de laboratorios de
Química, Ciencias Naturales o Biología aplicadas a la Agricultura, Ganadería o Piscicultura,
etc. ; laboratorios de Química para problemas industriales ; laboratorios de Bacteriología con
aplicación a las industrias lácteas, etc.). (p.42)
De este modo el Instituto-Escuela gana también en homogeneidad, ambiente y tradición
por el lado de los alumnos. (p.43)
Las relaciones con los países hispanoamericanos han ganado un sostén importante, con
el establecimiento en la República Argentina de una «Institución Cultural Española», destinada
á difundir las investigaciones y estudios científicos y literarios que se realicen en España . Pide
esa Institución cada año á la junta para ampliación de estudios, un profesor para dar un curso
en la Universidad de Buenos Aires. Esa cátedra, ofrecida á los pensadores españoles, canalizará
una corriente de influjo mutuo y de simpatía recíproca. (p.43)
Dotar a este país de un centro para el estudio de la cultura hispánica, en sus diversas
manifestaciones; promover un interés más amplio y activo por la lengua, literatura, arte, ciencia
y civilización española y portuguesa y estrechar las relaciones culturales entre los Estados
Unidos y todas las naciones hispanicas.(p.44)
La influencia de la creación del nuevo Laboratorio sobre la tarea investigadora de Cajal
fui considerable: en primero lugar, se aumentaron los recursos materiales (tanto instrumentales,
como bibliográficos) para investigación; además, le fue posible editar en mejores condiciones
la revista Trabajos del laboratorio de investigaciones biológicas, que sustituyó a revista
trimestral de micrografía; y finalmente, le permitió ir incorporando a sus investigaciones
jóvenes discípulos (p.44)
La ansiada escuela de Histología e Neurología españolas existe y es foco de actividad
permanente. Sus descubrimientos (excluyo los modestos míos) han traspasado las fronteras, y
sus métodos e invenciones aplicase en los laboratorios extranjeros. Y se aplicarían más si,
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conscientes de la casi total ignorancia del idioma español entre los sabios, publicáramos todos
nuestros trabajos en las revistas exóticas. (p.45)
Durante los dos cursos 1919-1920 y 1920-1921, prosiguieron las investigaciones
comenzadas en cursos anteriores, iniciándose otras sobre diversos temas de Histología
comparada del sistema nervioso, Histología normal y patológica y Fisiología cerebral. Los
primeros fueron dirigidos por don Santiago Ramón y Cajal, con la colaboración de don
Francisco Tello y don Domingo Sánchez. Los segundos, o sea los de Histología normal y
patológica , los dirigió el doctor don Pío del Río Hortega, en el primero de los dos cursos a que
se refiere esta Memoria, colaborando con él el doctor don José María Villaverde y el doctor
don M . Sánchez y Sánchez. En el curso siguiente, pasó el doctor del Río a dirigir el Laboratorio
de Histología normal y patológica de la Residencia de Estudiantes, y en el de Investigaciones
biológicas o Instituto Cajal trabajaron en diversos temas referentes a la estructura comparada
del sistema nervioso, Neurología y Neuropatología, bajo la dirección de don Santiago Ramón
y Cajal, dos doctores Tello, Fañanas, Sánchez (Domingo), Lorente de No, Villaverde y Castro.
(p.46)
El análisis microscópico del tejido nervioso, la Neurohistología, fue la columna
vertebral del desarrollo de las Neurociencias españolas. (p.46)
Em 1920 dio a la imprenta la descripción de un método histológico nuevo (basado en el
uso de carbonato argéntico) y al año siguiente describió un nuevo elemento celular del tejido
nervioso, al que denominó microglía, caracterizando su origen embrionario y su significado
funcional; ese mismo año 1921 describió un cuarto tipo celular, al que llamó oligodendroglía,
y de nuevo aclaró su histogénesis y función. (p.47)
Los estudios fisiológicos suponen el punto de inflexíon entre una etapa en la que predomina el
enfoque histopatológico a otra en el que domina la dimensíon neuropsiquiátrica. (p.47)
Fuera, sin embargo, pueril vanidad e injusta pretensíon atribuirme por enterro la
paternidade espiritual de los actuales cultivadores de la histologia espanhola. Varios deles,
singularmente Achucarro, Tello, Rodriguez Lafora y Rio Hortega han perfeccionado
notablemenete en el extrajero su educacion técnica y su formacion intelectual. Y de los
laboratórios alemanes, franceses e ingleses, han aportado a Espanha, amén del demínio de los
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idiomas y de la bibliografia, novíssimos métodos de investigacion, y lo que vale más, la
costumbre de la autocritica y de la severa disciplina del trabajo metódico (p.48)
Visitaron nuestro Laboratorio el Dr . Tarchan (El Cairo), presentado por el profesor
Sherrington, de Oxford, el cual se interesó en las cuestiones del núcleo accesorio masticador
del trigémino y en sus relaciones con la enervación de los músculos oculares. El Dr. Dixon
Boyd (Belfast) se ocupó de las técnicas neurológicas aplicadas a las terminaciones autónomosensitivas, y especialmente en el asunto de la inervación del seno carotideo y glomus caroticum.
El Dr. J. Botár (de la Universidad de Szeged) asistió durante unos días a este Centro para la
observación de algunas preparaciones y experimentos en animales sobre la inervación y
anatomía del simpático. (p. 48)
En realidad, el instrumento revelador existía; sólo que ni yo, aislado en mi rincón, lo
conocía, ni se había divulgado apenas entre os sábios, no obstante haber visto a luz por los años
1880 y 1885. Fui descobierto por C.Golgi, eximio histólogo de Pavía (...) El libro de Ranvier,
mi biblia técnica de entonces, le consagraba ¡solamente unas cuantas líneas informativas,
escritas displicentemente. Veíase a la legua que el sabio francés no lo había ensayado.
Naturalmente, los lectores de Ranvier pensábamos que el susodicho método no valía la pena.
Igual desdén mostraban los alemanes. (p.52)
Tanto las universidades como la junta habian sido desarboladas y sus mejores docentes
y científicos habian tenido que exiliarse. Para el nuevo estado la ciência podia y debia
controlarse universidad a universidad, pero, ?que hacer com los restos de la junta, con sus
laboratórios, instalaciones y bibliotecas? Ademas, la centralizacion aseguraba un control mejor.
De ahí surge pues la idea del Consejo, cuyo próprio nombre indica que su funcion iba ser
controlar ideológica y politicamente la ciência y la investigacion, pero no llevaria a cabo. (p.55)
No se debe unicamente a sus aportaciones científicas de reconocido relieve, sino
también al papel que desempenó en la aglutinación de un verdadero grupo de investigación, en
el respaldo institucional que consiguió para el desarrollo del trabajo de laboratorio y en su labor
de promoción de las relaciones con la investigación experimental europea. (p.56)
Así, a la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE) como
institución primaria – en el sentido de creadora – en la ciencia y educación española del primer
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tercio del siglo XX se unía la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias como
institución secundaria – por difusora – en esos mismos ambitos. (p.57)
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