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RESUMO 

FERREIRA, F. R. M. A formação do programa disciplinar da Neurociência na primeira 

metade do século XX. Tese (Doutorado em História Social) Departamento de História. 

Universidade de São Paulo, 2022.  

 

A teoria neuronal afirma a existência da unidade básica do sistema nervoso, o neurônio. A teoria 

neuronal foi proposta e formulada nas últimas décadas do século 19. Ela é comumente associada 

ao nome de Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), que a formulou em oposição à proposta de 

que o tecido nervoso é constituído por redes contínuas formadas por células nervosas. O 

programa disciplinar da Neurociência é um processo que se deu em dois momentos, o primeiro 

na formulação e consolidação da teoria neuronal, e o segundo na formação institucional da 

Neurociência. Essa segunda etapa teve início na primeira metade do século 20, posterior à 

consolidação da teoria neuronal. A formulação da teoria neuronal ocorreu interna ao processo de 

formação disciplinar da Histologia e, aos poucos, a agenda de pesquisa desses pesquisadores foi 

gestando uma agenda específica da Neurociência. O processo de formação disciplinar da 

Neurociência se completou ao longo de todo o século XX.  

 

Palavras-chave: Neurociência. Programa disciplinar. Teoria neuronal. Neurociência (história).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

FERREIRA, F. R. M. The formation of the disciplinary program of Neuroscience in the 

first half of the 20th century. Tese (PhD in social history) History department. University of 

São Paulo, 2022.  

 

The neuronal theory claims the existence of the basic unit of the nervous system, the neuron. 

The neuronal theory was proposed and formulated in the last decades of the 19th century. It is 

commonly associated with the name of Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), who formulated it 

in opposition to the proposal that nervous tissue consists of continuous networks formed by 

nerve cells. The disciplinary program of Neuroscience is a process that took place in two stages, 

the first in the formulation and consolidation of neuronal theory, and the second in the 

institutional formation of Neuroscience. This second stage began in the first half of the 20th 

century, subsequent to the consolidation of neuronal theory. The formulation of neuronal theory 

occurred internal to the process of disciplinary formation of Histology, and, little by little, the 

research agenda of these researchers was generating a specific agenda for Neuroscience. The 

process of disciplinary formation of Neuroscience was completed throughout the 20th century.  

 

Keywords: Neuroscience. Disciplinary program. Neuronal theory. Neuroscience (history). 
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1. Introdução 

 

Esta tese pode ser considerada resultado parcial de uma pesquisa que já dura quinze 

anos. Considerando uma etapa fechada em minha carreira, como um segundo momento de uma 

pesquisa que se iniciou em meados de 2007 quando ingressei no doutorado em Neurociências e 

Comportamento no Instituto de Psicologia na Universidade de São Paulo (Ferreira, 2013). Na 

ocasião eu estava preocupado com a formação da Neurociência como uma área independente e 

autônoma, independência e autonomia essas que ainda não sabia ao certo como identificar na 

história da ciência em geral. Tomei como ponto de partida o conceito de "programa de 

pesquisa" proposto por Imre Lakatos (1922-1974), sem no entanto, aderir a toda sua proposta. A 

compreensão de que a formação social de determinada área científica ocorre em um momento 

posterior à consolidação de uma unidade teórica (unidade em torno de conceitos caros àquela 

futura disciplina) me surgiu durante o doutorado em Neurociência na medida em que avançava 

na leitura das obras históricas e fontes sobre o desenvolvimento da Neurociência.  

Comumente os manuais de História da Neurociência (aqui me refiro principalmente aos 

trabalhos de Stanley Finger, uma vez que não existem tantos trabalhos de historiadores da 

ciência profissionais em relação à Neurociência) localizam a formação da Neurociência como 

uma disciplina autônoma a partir do debate que ocorreu na segunda metade do século 19 sobre a 

chamada teoria neuronal, associada principalmente aos trabalhos do histologista espanhol 

Santiago Ramón y Cajal (1852-1934). Em meu doutorado no programa de Neurociência 

examinei a formulação dessa teoria e todo o debate envolvendo a discussão em torno de como 

se constituíram as ligações entre as células nervosas. No fundo o que estava em jogo era a 

formulação do conceito moderno de neurônio.   

A tese defendida aqui se refere a uma etapa posterior à formulação da teoria neuronal; a 

dois momentos na formação disciplinar da Neurociência. o primeiro momento é mais descritivo 

e de trabalho com as fontes primárias na compreensão da formação disciplinar da Neurociência 

(mais à frente desenvolvo melhor o que concebo como um programa disciplinar). Em termos 

temporais (o que indica o recorte temporal desta pesquisa), essa etapa da formação disciplinar 

da Neurociência é uma etapa posterior à da unidade teórica (formação do conceito de neurônio); 

nesse sentido que essa pesquisa é, de certa forma, continuação da minha tese de doutoramento 

na Neurociência. A título de introdução, posso adiantar que tomo como critério de demarcação 



 

daquilo que indica a formação de um programa disciplinar algumas marcas sociais, a saber: a 

formação de uma nova categoria profissional, a criação de departamentos e programas de pós-

graduação específicos, a criação de periódicos específicos da área e outras condições sociais que 

indicam a formação institucional da nova área. Essas instâncias não se formam no mesmo 

momento; são fruto de dinâmicas sociais envolvendo qualquer criação de determinada disciplina 

do ponto de vista institucional (há um truísmo aqui mas que preciso ressaltar, em que a 

formação de um programa disciplinar se dá tão somente em termos institucionais). A formação 

do programa disciplinar da Neurociência configura o tema central desta tese. Entendo que esse 

fenômeno social ocorre na ordem temporal de uma conjuntura, em média (no caso em questão, 

na primeira metade do século 20). A título de complementação partirei do caso particular da 

Neurociência para oferecer uma ideia de como os historiadores poderiam examinar a formação 

de programas disciplinares, principalmente dado o cenário da ciência ocidental no século 20 em 

diante. Não me arrisco a propor essa maneira de examinar a formação de um programa 

disciplinar em outro momento da história. Penso ser uma característica exclusiva da ciência 

contemporânea essa forma como as disciplinas se organizam na geração de novas disciplinas e 

na consolidação das demais.   

A tese está dividida da seguinte maneira: inicialmente apresentarei o que são os 

programas disciplinares; no capítulo seguinte desenvolvo a ideia de que os programas 

disciplinares são gestados a partir da formação do que estou chamando de unidade teórica 

(grosso modo poderíamos chamar de programas de pesquisa); O processo de formação da 

unidade teórica é gestado interno a uma disciplina em formação (no caso da Neurociência,  a 

formação do conceito de neurônio se deu nos trabalhos internos à formação disciplinar da 

Histologia), posteriormente apresento um exame mais detalhado das fontes e em seguida a 

formação do programa disciplinar da Neurociência. Aquilo que entendo por ser a identidade 

institucional de qualquer disciplina que se pretenda, em termos sociais, autônoma e 

independente.  

 

 

 

 

 



 

 

2. Os programas disciplinares 

 

Um programa disciplinar é um conjunto de instâncias sociais nas quais se lastreiam a 

ideia de uma disciplina científica. Para Timothy Lenoir, as disciplinas são caracterizadas como a 

infra-estrutura da ciência corporificada. Essa corporificação ocorre, ainda segundo Lenoir, nos 

departamentos das Universidades, nas sociedades científicas, nos manuais e livros didáticos e 

outras instâncias (Lenoir, 2004). Ocorre que esse processo de corporificação não surge 

simultaneamente em todas essas instâncias. No conjunto, dizemos que uma disciplina se 

estabeleceu quando ela atende a todos esses critérios, mesmo que em alguns ainda de forma 

prematura. Chamo de programa disciplinar a esse conjunto de critérios e a certa estabilidade que 

tende a ter após determinado período. Essa estabilidade não é plena, ao contrário, é fruto de 

constantes embates políticos de afirmação tanto interno ao ambiente acadêmico como em 

relação à opinião pública, mesmo que no segundo caso o que normalmente está em jogo é a 

academia em seu conjunto e não disciplinas isoladamente.  

Pensemos em algum caso a título de exemplo. A discussão em torno da formação 

disciplinar da Física não se confunde com a unidade teórica que as leis de Newton garantiram à 

formação da mecânica no século XVIII. Os trabalhos de Newton e de toda geração de 

pensadores dos séculos XVII e XVIII garantiram à Física uma unidade em termos teóricos. As 

leis de Newton configuram a consagração dessa unidade, no entanto, a formação social da Física 

só ocorreria em um longo processo a partir do século XIX (poderíamos recuar até a segunda 

metade do século XVIII). Essa formação social da Física é o que caracteriza a formação do 

programa disciplinar da Física. A formação do programa disciplinar é o que configura a 

formação da própria disciplina em meio ao processo de institucionalização e profissionalização 

da ciência.  

Defendo nesta tese que a formação de um programa disciplinar é precedida sempre por 

essa unidade teórica; tal unidade é o ponto de partida em termos epistêmicos para um 

movimento, esse sim de natureza sociopolítica, em torno da ideia de uma disciplina autônoma e 

independente. Por conta dessa condição histórica na formação das áreas não é possível a 

definição tão somente pela via teórica. Não é suficiente a ideia de que a Física se configura a 

partir dos trabalhos de Newton, sendo essa apenas uma etapa, muito importante, de um processo 



 

histórico mais longo. Voltemos à Neurociência. Vou desenvolver melhor essa ideia examinando 

o caso da Neurociência agora, já que é o objeto de estudo em questão. 

 

2.1. Os limites em se buscar uma definição pela teoria 

 

Os poucos manuais de história da neurociência que existem apontam, quase de forma 

unânime, uma espécie de definição (mito de fundação) enquanto disciplina científica a partir da 

síntese da teoria neuronal; embora eu defenda que essa é uma etapa importante no processo de 

formação da Neurociência, uma vez que cria uma certa unidade teórica na área ainda por se 

formar, não significa que a teoria neuronal sirva de parâmetro para definir a neurociência em 

sua totalidade. A neurociência, enquanto programa disciplinar, possui matizes que vão dos 

determinantes econômico-sociais aos valores cognitivos (o espectro completo e contínuo dilui a 

fronteira entre a externalidade e internalidade da ciência, debate que considero um tanto quanto 

estéril). O que defendo é apenas que a teoria neuronal fornece uma síntese conceitual de longa 

duração com uma heurística para a compreensão da unidade que a neurociência adquiriu por 

volta do final do século XIX e início do século XX. A estabilidade decorrente dos conceitos 

constitutivos da teoria neuronal é anterior que a compreensão a partir da institucionalização do 

programa disciplinar da neurociência (fenômeno de média duração e que ocorre após a 

formação e aceitação da teoria neuronal pela comunidade científica) ou que tão somente os 

estudos do sistema nervoso (fenômeno de longuíssima duração), sendo que o último possui uma 

amplitude temporal tamanha que poderia, inclusive, ser deslocada para a temporalidade 

antropológica, excedendo o objetivo desta pesquisa. Outro ponto importante que deve ser 

esclarecido é que a caracterização da neurociência pela teoria neuronal não se refere à ideia de 

uma teoria fundadora ou autor fundador. A proposição de que a síntese conceitual da teoria 

neuronal é um fenômeno de longa duração, e é justamente a formação dessa síntese conceitual 

que foi objeto de investigação em meu doutoramento na Neurociência (Ferreira, 2013).    

Na forma de um enunciado geral, a teoria neuronal afirma a existência da unidade básica 

do sistema nervoso ser o neurônio. A tese central da teoria neuronal é a chamada lei do contato 

pericelular, que enuncia a terminação livre das expansões do neurônio (axônios e dendritos). 

Trata-se de uma lei anatômica; uma descrição da estrutura do tecido nervoso no nível celular. 

Como corolário fisiológico da lei do contato pericelular, temos que o impulso nervoso se dá por 



 

contato e o corpo e expansões celulares participam na condução do impulso (em linhas gerais, 

trata-se da sinapse). Há também desdobramentos na ontogênese do sistema nervoso decorrente 

da teoria neuronal e que foram objeto de estudos nas primeiras décadas do século XX.        

A teoria neuronal, tal como descrita, foi proposta e formulada nas últimas décadas do 

século XIX. Ela é comumente associada ao nome de Santiago Ramón y Cajal, que a formulou 

em oposição à proposta de que o tecido nervoso é constituído por redes contínuas formadas por 

células nervosas. A teoria neuronal constituiu a grande síntese conceitual que dá unidade teórica 

à neurociência. Essa unidade conceitual contribuiu e antecedeu a formação do programa 

disciplinar da neurociência em décadas, porém, por se tratar de um fenômeno de longa duração, 

permaneceu como aquilo que atribuiu unidade à neurociência durante todo o século XX. Essa 

ideia de associar a formação da Neurociência aos trabalhos de Ramón y Cajal se deve a uma 

ideia um tanto quanto difundida de que uma disciplina se forma quando ocorre tal unidade 

teórica, geralmente associada a um processo revolucionário (algo semelhante ocorre quando se 

afirmam nos livros didáticos que a Física moderna surgiu com os trabalhos de Copérnico e 

Galileu).  

A tentativa de uma definição da neurociência, que não seja dada pelos métodos, pela 

institucionalização da disciplina nem pelo objeto de estudo (sistema nervoso e suas relações 

com o organismo), mas sim pela unidade conceitual derivada do conjunto de teses que 

compõem a teoria neuronal, foi ponto de partida do início de minha pesquisa sobre a história da 

Neurociência. O exame histórico separado de cada uma dessas vias (métodos e técnicas, 

institucionalização da área e as pesquisas sobre o sistema nervoso pós-teoria neuronal) 

corrobora a unidade em questão. O exame da formação da teoria neuronal é ponto de partida 

para a caracterização da neurociência como disciplina científica autônoma, contudo, isso 

constitui apenas uma primeira etapa da formação de uma disciplina científica.  

 

2.2. Pensando a proposta de definição pelo objeto de estudo: um problema 

 

A compreensão da neurociência pelo seu objeto (o sistema nervoso e as relações que 

estabelece com o organismo) parece menos problemática que pela noção de um programa 

disciplinar; ao menos é como nos é apresentado o problema nos manuais de Neurociência. A 

determinação da unidade da neurociência a partir do seu objeto permite uma análise em que se 



 

dilui as fronteiras disciplinares, uma vez que um fisiologista e um químico que pesquisem o 

sistema nervoso possam ser designados, a partir de seu objeto de pesquisa comum, por 

neurocientistas. Essa solução do problema torna-se aparente quando se pretende compreender a 

formação do que dá unidade à neurociência a partir do objeto (sistema nervoso) em questão. 

 Estudos de fisiologia e anatomia do sistema nervoso no século XIV, por exemplo, não 

são considerados estudos de neurociência apenas, uma vez que a historiografia da neurociência 

não entende que possamos falar em uma neurociência, em termos de unidade disciplinar, 

anterior ao século XIX. Em contrapartida, dois estudos, respectivamente, de anatomia e 

fisiologia do sistema nervoso em meados da década de 1940 são seguramente reunidos no 

programa disciplinar da neurociência e os pesquisadores em questão serão designados 

neurocientistas.  

No exemplo acima, o que diferencia os estudos do século XIV e os das primeiras 

décadas do século 20, que permita agrupar o segundo caso dentro de uma disciplina de pesquisa 

coesa e institucionalmente constituída e o primeiro não? Ambos casos consistem de estudos 

sobre o sistema nervoso. A unidade constitutiva da neurociência dada pelo objeto de pesquisa 

não parece ser suficiente. O sistema nervoso enquanto um sistema biológico, não é o que 

salvaguarda a existência de uma disciplina científica, nem qualquer outro objeto de pesquisa. O 

passo dado à caracterização da neurociência como um programa disciplinar pela sua 

compreensão enquanto objeto de estudo representa um ganho em alguma medida, mas é 

necessário dar mais um passo. O sistema nervoso como objeto de estudo da neurociência por si 

só não a caracteriza enquanto uma disciplina autônoma e independente.  

O que diferencia os estudos do século XIV e os da década de 1940 é que, no segundo 

caso, tais estudos operam sob a síntese conceitual advinda da teoria neuronal e encontram-se 

dentro de um processo de institucionalização da área, enquanto os estudos do século 14, embora 

tratem ambos do sistema nervoso, não são caracterizados por uma unidade conceitual e não se 

inserem em um programa disciplinar (mesmo que em formação). A unidade da neurociência 

enquanto disciplina ou área do conhecimento é tributária da síntese conceitual derivada das 

teses que compõem a teoria neuronal e da formação do programa disciplinar ocorrido nas 

primeiras décadas do século XX. 

 

2.3. Os programas disciplinares  



 

 

Este é o ponto central da tese. Dessa maneira entendo que ao delimitar o escopo da 

pesquisa, terei estabelecido a linha daquilo que será examinado, tanto a partir de dentro quanto 

de fora do campo de análise estabelecido. A neurociência deve ser designada como uma 

disciplina autônoma, semelhante à anatomia, fisiologia, histologia entre outras? Ou deve-se 

entendê-la como um corpo de teorias interno a determinadas disciplinas (neurologia, fisiologia, 

psicologia cognitiva etc.) sem a autonomia disciplinar pretendida? A argumentação a favor e 

contra o estatuto da neurociência na Academia é objeto desta pesquisa apenas naquilo que 

garante a formação do programa disciplinar. Não existe qualquer ponto de controvérsia sobre a 

autonomia da Neurociência quando pensado pela perspectiva dos neurocientistas.  

Uma pesquena digressão que faço aqui se refere a referência à neurociência no plural, 

admitindo distintas neurociências, exige o esclarecimento de dois pontos: (1) A neurociência 

deve ser considerada uma disciplina independente das demais, uma vez que tratada como um 

conjunto de teses, implicaria em blocos de teses, às vezes contrários, coexistindo dentro das 

disciplinas em que se aplicasse tal conhecimento, condição não admitida em disciplinas como a 

anatomia, fisiologia e outras; (2) É necessário designar as disciplinas que compõem as 

neurociências. Comumente a defesa da pluralidade da neurociência se faz pela diversidade de 

métodos experimentais (imunoistoquímica, traçadores neuronais retrógrados e anterógrados, 

hibridização in situ entre outros) ou supostamente pelo objeto diverso (neuroanatomia, 

neurofisiologia, neurohistologia, neurociência cognitiva entre outras neuro-áreas). Ambas as 

designações coincidem. No primeiro caso, as técnicas em questão não são exclusividade da 

pesquisa sobre o sistema nervoso, embora em alguns casos, os resultados no estudo do sistema 

nervoso sejam mais bem obtidos com determinada técnica que no estudo de outras estruturas do 

organismo. Outra característica na escolha do critério de distinção pelo método se demonstra 

pelo seguinte exemplo: imagine dois estudos de orientação neuroanatômica e que utilizem 

métodos distintos, enquanto que distintos, um estudo de neuroanatomia e outro de 

neurofisiologia faça uso do mesmo método (com pequenas variações); a distinção pelo método 

criará afinidade entre dois estudos, um de anatomia e outro de fisiologia, e afastaria dois estudos 

exclusivamente anatômicos. O outro critério de distinção, pelo objeto de estudo, esbarra nos 

mesmos problemas. Quem defende, por exemplo, que há duas neurociências distintas, por 

exemplo, a neuroanatomia e a neurociência cognitiva, precisa apontar a fronteira entre essas 



 

disciplinas. Imagine dois estudos sobre os processos de memória, um com forte orientação 

anatômica e outro teórico com orientação filosófica. Ambos dialogando entre si e se referindo 

ao mesmo ‘objeto’, que seria os processos de memória. No exemplo em questão, o estudo 

neuroanatômico e o cognitivo apresentam nuanças que indicam aparentemente ser fácil a 

determinação da fronteira entre as duas ‘neurociências’, mas imagine outros estudos cada vez 

mais próximos em questão de método, procedimentos, conceitos utilizados etc, em que essa 

fronteira se dilua. Um grande número de pesquisas hoje se encontra nessa zona comum, de 

difícil determinação de suas fronteiras. O critério do objeto também não auxilia a ideia de uma 

pluralidade de neurociências. Falar em neurociências ao invés da neurociência faz tanto sentido 

como falar em físicas, se referindo a mecânica, termodinâmica, eletromagnetismo etc. O último 

ponto que quero tratar aqui sobre essa questão se refere ao segundo critério (do objeto de 

estudo) como diferenciador das ditas neurociências. A síntese conceitual derivada do conjunto 

de teses da teoria neuronal é lugar comum para as supostas neurociências, sendo que a 

modificação conceitual dessas teses alteraria a maneira como as ‘neurociências’ falam de seus 

respectivos objetos. Isto reforça o argumento a favor da singularidade disciplinar da 

neurociência defendido aqui. 

Timothy Lenoir1 distinguiu um programa de pesquisa de um programa disciplinar no 

intuito de examinar a formação institucional das disciplinas científicas. O programa de pesquisa 

legisla sobre questões cognitivas e se refere à relação entre o conjunto de teorias de determinada 

disciplina científica e os valores cognitivos associados a suas teses (poder explicativo, poder 

preditivo, simplicidade entre outros). A constituição de um programa disciplinar (de uma forma 

geral, um programa disciplinar se refere à formação de uma disciplina científica 

institucionalmente), segundo Lenoir, ocorre como efeito de sistemas interativos2. A distinção 

entre explicações internalistas e externalistas da ciência foi marcada, parcialmente, na 

historiografia da ciência pela ideia de que a ciência é dominada pela teoria. Lenoir supera essa 

polarização pelo conceito tomado de Pierre Bourdieu (1930-2002) que trata o cientista como um 

indivíduo lutando com os outros pela distribuição de créditos. Cito Lenoir: 

 

                                                
1 Lenoir, 2004, p. 71-72.  
2 Idem, p. 72. A formação de um programa disciplinar como efeito de sistemas interativos pode ser 

compreendido como a antítese da formação por uma origem singular (a ideia de que uma única disciplina 

dê origem à outra é um exemplo de origem singular).   



 

(...) ao tratar os cientistas como indivíduos lutando uns com os outros pela distribuição de 

créditos, os quais eles só podem adquirir ao exibir competência na produção de bens 

científicos. O crédito, em contrapartida, é a base para a autoridade e a acumulação de 

capital cultural, ele mesmo reconversível em comando sobre recursos para a produção de 

objetos científicos. (Lenoir, 2004, p. 73).             

 

A formação do programa disciplinar da neurociência se institucionalizou com agenda de 

pesquisa própria somente em meados das duas primeiras décadas do século XX. Não se deve 

confundir a agenda de pesquisa com a formação disciplinar. É por isso que desloco a formação 

do programa disciplinar para o início do século XX e não para períodos distintos do século XIX 

(frenologia, teoria reticular, teoria neuronal etc.), como sugerem alguns autores (Jacobson, 

1993; Finger, 1994). Cito Lenoir:  

 

Uma tentação é tratar as disciplinas como se fossem resultados adquiridos da 

 atividade de pesquisa, empacotados e destilados na ala de ensino da ciência. Isso tem 

 a consequência indesejada de fundir o que ocorre no sítio de pesquisa com a 

 atividade disciplinar, que, como mostram os exemplos a ser discutidos mais adiante, 

 não são idênticos. Cientistas na frente de pesquisa não percebem sua meta como 

 expandir uma disciplina. De fato, a maioria das pesquisas novas,  particularmente na 

 ciência contemporânea, não está confinada dentro  do escopo de uma única disciplina, 

 mas explora o trabalho de diversas disciplinas. Se  questionados,  a maioria dos 

 cientistas diria que trabalha sobre problemas. Quase ninguém pensa em si mesmo como 

 trabalhando sobre uma disciplina. (Lenoir, 2004, p. 73). 

 

 A disciplina da Neurociência opera necessariamente na confluência de outras 

disciplinas, desde sua gênese até a atualidade. A neurociência, mais que outras disciplinas 

(anatomia, fisiologia, citologia etc.), em nenhum momento se separou da malha estabelecida 

entre as disciplinas fundamentais3. Não há um momento em que possamos fazer a seguinte 

pergunta – em que momento a neurociência competiu com a fisiologia, histologia ou anatomia 

                                                
3 Refiro-me a disciplinas fundamentais às disciplinas comumente associadas às grandes divisões de 

pesquisa em neurociência, a saber: anatomia, fisiologia, histologia, embriologia, patologia, citologia, 

neurologia, psicologia.  



 

(dentre outras disciplinas) pela institucionalização e autonomia de pesquisa? A resposta a essa 

pergunta exigiria a distinção da neurociência, enquanto disciplina, das demais. A resposta 

exigiria o pressuposto da disciplina ao longo do processo histórico de formação das demais, o 

que não é o caso. Todas essas disciplinas passaram pelo processo de institucionalização antes da 

Neurociência.   

 O programa disciplinar da neurociência, definido pela operação conjunta dessas e de 

outras disciplinas, não permite sua caracterização como disciplina. Em alguns momentos em 

determinados centros de pesquisa sobre o sistema nervoso adquiriu uma maior orientação 

fisiológica ou anatômica. Porém, não é possível ir ‘retirando’ da disciplina da neurociência cada 

uma dessas disciplinas (fisiologia, histologia, anatomia, embriologia etc) a ponto de ‘sobrar’ a 

neurociência; é por isso que a caracterização completa do processo de formação da 

Neurociência se deu em dois momentos: (1) a unidade teórica a partir da teoria neuronal e; (2) a 

formação do programa disciplinar, ambos gestados no final do século XIX e na primeira metade 

do século XX, respectivamente.  

 

2.4. Considerações sobre a metodologia dos programas de pesquisa científica e os limites 

na caracterização de um programa disciplinar  

 

 O conceito de programas de pesquisa proposto por Lakatos se configura em regras 

metodológicas onde as teorias científicas se ‘alojam’. Algumas regras orientam quais caminhos 

de pesquisa devem ser evitados (heurística negativa) e outras regras dizem quais caminhos 

devem ser trilhados (heurística positiva). A heurística negativa dirige as questões ao que 

Lakatos chamou de cinto de proteção de um programa de pesquisa e não ao núcleo. 

 

O núcleo real de um programa de pesquisa não emerge, na realidade, completamente 

armado – como Atenas da cabeça de Zeus. Desenvolve-se aos poucos, por um longo 

processo preliminar de ensaio-e-erro (Lakatos, 1979, p. 164).  

 

 A heurística positiva é responsável pela construção do cinto de proteção, garantindo 

relativa autonomia da ciência teórica. 

 



 

A heurística negativa caracteriza o núcleo do programa, que é irrefutável por decisão 

metodológica dos seus protagonistas; a heurística positiva consiste num conjunto 

parcialmente articulado de sugestões ou palpites sobre como mudar e desenvolver as 

‘variantes refutáveis’ do programa de pesquisa (Lakatos, 1979, p. 164 ).   

 

 Lakatos diz ser o trabalho da heurística positiva um trabalho teórico e as anomalias que 

surgem se dão também no campo teórico. Diante de uma heurística positiva, o cientista recusa-

se a se dirigir para a observação. A heurística positiva é mais flexível que a heurística negativa, 

o que podemos esperar, uma vez que se encontra na periferia do programa de pesquisa 

responsável pela constituição do cinto de proteção, enquanto a heurística negativa, por ser 

responsável pela constituição do núcleo, exige menor flexibilidade, caso contrário o programa 

operaria sob certa instabilidade diante da possível flexibilidade do núcleo. Lakatos se insere em 

toda uma tradição na Filosofia da Ciência ao longo do século XX em que os aspectos cognitivos 

são predominantes na tentativa de caracterização da Ciência, e como tal, iniciei o exame da 

configuração da teoria neuronal sob tal influência. Contudo, a adoção nesta tese do conceito de 

programas disciplinares de Lenoir se fez imperativo em função dos limites na proposta de 

Lakatos em lidar com os aspectos não cognitivos da prática científica (a dimensão social da 

ciência).  

 Uma vez que temos uma estrutura de como se configura um programa de pesquisa, 

como operar um exame histórico sobre um ou mais programas de pesquisa? Lakatos atribui ao 

relato histórico dois momentos: (1) Reconstrução racional; (2) Cotejamento dessa reconstrução 

racional com a história real e, posteriormente, a crítica da reconstrução racional por falta de 

historicidade e da história real por falta de racionalidade.  

 

Todo estudo histórico deve ser precedido de um estudo heurístico: a história da ciência 

sem a filosofia da ciência é cega (Lakatos, 1979, p. 169).  

 

 Lakatos mostra o caminho para se examinar historicamente a ciência em dois momentos, 

lançando mão da metodologia dos programas de pesquisa. Conforme dito anteriormente, o 

exame externo se subordina, em certa medida, ao exame interno na visão de Lakatos, o que 

justificaria abandonar o primeiro em detrimento do segundo. Encontro aqui uma resistência, no 



 

modelo proposto por Lakatos, principalmente no que se refere às ciências biológicas e afins. No 

intuito de resolver esse impasse, uma vez que a metodologia dos programas de pesquisa 

motivou a proposta de pesquisa pela via da história dos conceitos adotada em minha pesquisa 

nos primeiros anos (no exame da teoria neuronal), apresentei uma alternativa focando a pesquisa 

sobre a formação do conceito de neurônio em uma metodologia que aproximasse a proposta de 

Lakatos parcialmente com a metodologia da História dos conceitos. O modelo historiográfico da 

história dos conceitos (ao menos alguns de seus pressupostos) que me refiro é o proposto por 

Reinhart Koselleck (1923-2006). Nessa etapa da pesquisa em que o foco é a formação do 

programa disciplinar, essa metodologia anterior foi substituída, ou complementada, pela 

metodologia dos programas disciplinares (Ferreira. 2013).    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. O cenário no campo da Histologia para a gestação do programa disciplinar da 

Neurociência4 

 

 

A formação do programa disciplinar da Neurociência ocorreu a partir da formação e 

consolidação do programa de pesquisa neuronal, que por sua vez se formou interno aos debates 

acerca da constituição do tecido nervoso, debates esses que ocorreram no processo de formação 

disciplinar da Histologia na segunda metade do século XX. Examino neste capítulo como 

ocorreu esse processo, que serviu de base para a consolidação do programa disciplinar da 

Neurociência. O debate entre reticularismo e neuronismo (posições antagônicas acerca de como 

está constituído o tecido nervoso), que marca esse período na história da Neurociência, pode ser 

polarizado nas figuras de Camillo Golgi (1843-1926) e Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), 

defensores, respectivamente, desses modelos; esse debate ocorreu interno ao processo de 

formação disciplinar da Histologia. É recorrente a ideia entre historiadores de que a Biologia 

passou pelo processo de profissionalização e institucionalização no século XX. O que defendo 

aqui é justamente que, enquanto a Histologia adquiria sua autonomia em termos de pesquisa, 

estabelecimento da área etc, o debate acerca da unidade teórica do que viria a se constituir 

décadas depois na Neurociência ocorria interno a formação institucional da Histologia. Não 

defendo qualquer forma de teleologia na história quando afirmo isso, a formação disciplinar da 

Neurociência ao longo do século 20 não estava anunciada de forma alguma nesses debates sobre 

a constituição do tecido nervoso, afirmo isso apenas para evitar a ideia de que eu esteja 

defendendo alguma forma de continuidade estrita na história da Neurociência, principalmente 

quando visto o problema em retrospectiva pela historiografia. 

Os méritos da teoria neuronal 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 

as diferentes linhas de pesquisa a que se dedicaram os neurocientistas ao longo do século 20. 

Em outras palavras, a neurociência, durante quase todo o século passado, desenvolveu-se a 

partir dos princípios estabelecidos pela teoria neuronal, e essa influência se estende até as 

pesquisas mais recentes (Azmitia, 2002, 2007; Barlow, 1972, 1995; DeFelipe, 2006, 2007; 

García-López et al., 2006, 2007, 2010; García-Marín et al., 2007, 2009; Gold & Stoljar, 1990).  

                                                
4 Este capítulo é, em parte, uma versão modificada publicada no livro organizado pelo autor (Ferreira, 

2015).  



 

Na segunda metade do século 19 a constituição da Histologia como uma ciência 

autônoma assumiu um papel central nas ciências biomédicas. Para tal, defenderei o que Louis 

Antoine Ranvier (1835-1922) chamou, em sua aula inaugural na cátedra de Anatomia Geral no 

Collège de France em 10 de outubro de 1876, de pensamento organicista moderno, segundo o 

qual a vida se explica pela organização da matéria. Essa forma de conceber a diferença entre 

aquilo que é orgânico e o que é inorgânico, a partir da organização da matéria, garante à 

Histologia um papel central em apresentar subsídios às outras áreas do conhecimento das 

ciências da vida, principalmente a Anatomia, a Fisiologia e a Patologia (Ranvier, 1876, apud 

Berthoz, 2005). Em função desse compromisso epistêmico, a Histologia não era considerada 

apenas um conjunto de técnicas para o exame e conhecimento da organização tecidual mas uma 

ciência autônoma e fundamental para a compreensão dos fenômenos orgânicos. Vale lembrar 

que a segunda metade do século 19 foi marcada na agenda de pesquisa nas ciências da vida 

como momento de consolidação e aprofundamento da teoria celular. Uma das principais fontes 

primárias examinadas nesta pesquisa foi o periódico Journal of Cell Science, fundado em 1853. 

O volume de artigos em que se discutiam algum aspecto da teoria celular no nível tecidual  é 

significativo até meados dos anos 1920, o que demonstram o grande interesse nas pesquisas em 

histologia em função da agenda de pesquisa que a teoria celular e seus desdobramentos 

possibilitaram.       

 

3.1. O estatuto da Histologia no final do século 19 

 

A palavra “histologia” foi proposta em 1819, em Bonn, por August Karl Mayer (1787-

1865), em substituição ao termo “anatomia geral” (Maestre de San Juan, 1885). O estudo dos 

tecidos que compõem os órgãos era uma subdivisão da Anatomia, denominado Anatomia Geral. 

No A new medical dictionary, editado por Robert Hooper em 1817, o vocábulo anatomy é 

definido pela dissecção do corpo humano para a exposição da estrutura, situação e uso de suas 

partes. Definição muito sintética. Enquanto isso, A dictionary of terms used in medicine and the 

collateral sciences de 1845, editado por Richard D. Hoblyn, apresentava no verbete anatomy 

uma divisão bem mais extensa. A Anatomia, definida como a ciência da organização, se divide 

em Anatomia Humana e Comparada, essa última constituindo o estudo da Anatomia do reino 

animal e vegetal, excluindo o humano. A Anatomia Humana, por sua vez, se divide em outras 

quatro áreas, quais sejam: (a) Anatomia Descritiva; (b) Anatomia Geral, que trata da estrutura e 



 

propriedade dos diferentes tecidos que são comuns a vários órgãos; para este ramo pertence o 

exame das características gerais de órgãos e humores; (c) Anatomia Especial (que passa a ser 

denominada Anatomia Patológica na segunda metade do século 19); e (d) Anatomia 

Transcendental, que investiga o modo, plano ou modelo sobre o qual estruturas animais ou 

órgãos são formados (a Embriologia de fins do século). 

Apesar de o termo “histologia” já ser utilizado em algumas publicações, a denominação 

“anatomia geral” ainda prevalecia, conforme vimos no dicionário de termos médicos de 1845. 

No dicionário de termos alemães usados em medicina (A dictionary of the German terms used 

in medicine, 1879, editado por George R. Cutter) há dois vocábulos que fazem referência à 

histologia. O substantivo Gewebelehre designa histologia, assim como Histologie, termo mais 

frequentemente encontrado nas publicações a partir da segunda metade do século 19. Na busca 

de outras versões anteriores do dicionário de termos alemães usados em medicina, encontramos 

os verbetes Gewebe e Gewebeelement, designando respectivamente, tecido e elemento 

histológico sem, no entanto, a presença do verbete Gewebelehre.  

A designação da Histologia como uma ramificação da Anatomia permanece nos tratados 

e dicionários até a virada do século 19, apesar das inúmeras tentativas de separação e autonomia 

da Histologia (Ramón y Cajal, 1889, 1901; Maestre de San Juan, 1885). Um exemplo dessa 

insistência em considerar a Histologia um braço da Anatomia pode ser visto no famoso 

dicionário ilustrado de medicina, biologia e ciências afins (An illustrated dictionary of medicine 

biology and allied sciences, editado por George M. Gould em 1900). No verbete anatomy 

vemos a definição geral idêntica aos dos dicionários do início do século 19, em que a anatomia é 

a dissecção dos órgãos do corpo voltada para o estudo de sua estrutura, situação e usos dos 

mesmos. Com relação à divisão da Anatomia, há treze ramos distintos, com destaque para 

ramos ‘novos’ em relação à classificação dos outros dicionários aqui consultados, a saber: 

Anatomia Homológica, que estuda especificamente a correlação entre partes do corpo; 

Anatomia Microscópica, envolvendo estudos exclusivos com o uso do microscópio; Anatomia 

Fisionômica (physiognomica), que é o estudo das expressões, em particular da face; Anatomia 

Regional, que estuda as partes limites ou regiões do corpo; Anatomia Topográfica, que é a 

anatomia das pequenas porções ou partes do organismo; Anatomia Veterinária; além das outras 

divisões já apontadas em outros manuais e dicionários. Apesar de divisões como Anatomia 

Topográfica e Regional parecerem redundantes, e ambas se referirem a objetos da Histologia, 



 

principalmente quando pensamos na extensão abarcada pela Histologia no tempo presente, no 

mesmo dicionário há uma distinção entre esses ramos da Anatomia e a Histologia propriamente 

dita. Há no verbete histology (ιστός-tecido; λόγος-ciência) uma caraterização própria ao estudo 

da Histologia, não mais como sinônimo de Anatomia Geral, aliás, termo não mais presente na 

maioria dos dicionários no final do século.  

Mesmo onde a designação por Anatomia Geral continuava, já se apresentava um 

pensamento histológico característico da autonomia que a Histologia alcançaria. Retomo 

Ranvier sobre seu mestre Claude Bernard (1813-78), no momento de sua aula inaugural na 

cátedra de Anatomia Geral, criada a pedido de Bernard diretamente ao ministro de instrução 

pública da França, e sendo que Ranvier foi o primeiro a ocupar a cadeira: 

 

[...] O problema da Fisiologia e da Patologia gerais é ter como objeto as partes 

mais interiores e mais essenciais dos órgãos, os elementos dos tecidos. Não é 

suficiente conhecer anatomicamente os elementos orgânicos, é preciso estudar 

suas propriedades e suas funções com a ajuda da mais delicada experimentação; 

em uma palavra, é preciso praticar a Histologia Experimental. Esse é o objetivo 

supremo de nossas pesquisas, tal é a base da Medicina futura (Ranvier, 1876, 

apud Berthoz, 2005, p. 234).      
  

Mais à frente em sua aula, Ranvier afirma que a Histologia, assim como os outros ramos 

da Anatomia, nada mais é que testemunha da funcionalidade do organismo. Essa ‘subordinação’ 

à Fisiologia é razoável se pensarmos na prevalência de uma orientação fisiológica na escola 

francesa na segunda metade do século 19. Basta vermos as principais cátedras nas principais 

instituições francesas na segunda metade do século 19 para constatarmos o enorme número de 

pesquisadores que se formaram sob a égide da medicina experimental professada por Bernard, 

de forte orientação fisiológica (Bernard, [1865] 1978; Singer, 1947; Flourens, [1858] 2010; 

Berthoz, 2005, pp. 167-78).   

A Histologia, ciência desenvolvida principalmente a partir dos trabalhos de Marie 

François Xavier Bichat (1771-1802), assume a partir da segunda metade do século 19 um papel 

central nos estudos das ciências biomédicas. Esse estatuto alcançado pela Histologia pode ser 

explicado em função do quão bem sucedida foi a teoria celular como síntese do elemento 

fundamental à ciência biológica.  

 

3.2. A teoria celular como programa de pesquisa fundacional da Histologia 



 

 

Com novos microscópios e novas técnicas de fixação e coloração das lâminas na 

segunda metade do século 19, as pesquisas dirigidas à estrutura do sistema nervoso puderam 

avançar. Jan Evangelista Purkynĕ (Purkinje) (1787-1869) foi um dos pioneiros no início do 

século e, supostamente, a primeira ilustração da estrutura anatômica do tecido nervoso é de sua 

autoria (Fig. 1). Em 1837 em um congresso científico em Praga, Purkynĕ apresentou seu 

trabalho sobre a descrição de células do cerebelo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Ilustração de Purkynĕ de 

célula cerebelar publicada em 1838 

(Finger, 2000, p. 201).  

 

 

Um ano após a publicação de Purkinje, Matthias Jakob Schleiden (1804-81) propõe a 

teoria celular para as plantas, teoria que prerroga a existência de unidades básicas aos 

organismos vegetais, as células. Um ano depois Theodor Schwann (1810-82) descobre a enzima 

pepsina do tecido animal e propõe a existência das células como unidade básica também no 

reino animal (Teulón, 1983; Singer, 1947).  

Schwann descreveu, em seus trabalhos, a cobertura de mielina de gordura que dá a 

alguns axônios uma aparência branca brilhante. Vejamos o que Finger diz sobre a aceitação da 

teoria celular na época de seu desenvolvimento: 

 

A teoria celular proposta por Schwann e Schleiden foi bem aceita para todas as 

partes do corpo com exceção do sistema nervoso (Finger, 2000, p. 201).       



 

 

Podemos ver nesta afirmação o quanto a teoria celular foi aceita sem grandes problemas, 

aceitação que não se viu com o mesmo entusiasmo com relação ao sistema nervoso. Apesar de a 

teoria proposta por Schleiden poder ser considerada ‘vaga e pouco definida’ (Radl, 1988), 

histologistas contemporâneos de renome, tais como Albert von Kölliker (1817-1905), Rudolf 

Virchow (1821-1902) e Eduard Strasburger (1844-1912), entre outros (acrescentamos à lista 

Maestre de San Juan e Ramón y Cajal), aceitaram as concepções de Schleiden e direcionaram 

suas pesquisas com o objetivo de investigar os elementos que compunham a estrutura celular. 

Desse programa de pesquisa, os estudos sobre a constituição íntima da célula avançaram até o 

conhecimento do protoplasma e do núcleo celular. Ramón y Cajal nos fornece um importante 

testemunho de como seria modificada a teoria celular originalmente proposta no início do 

século 19. 

 

Dos três elementos que constituem a célula, membrana, núcleo e substância 

albuminóide, nem todos gozam de igual posição hierárquica orgânica. Nem são 

tampouco necessários para o desempenho de suas variadas funções. Tão somente 

o protoplasma, essa substância transparente, granulosa e complexa, associada 

por princípios de hidrocarbonetos e proteínas, é indispensável para a vida da 

célula; o núcleo e demais fatores do elemento orgânico representam não mais que 

a diferenciação avançada do mesmo e uma fase especial de sua incessante 

evolução. Para chegarmos a esse conhecimento necessitou que Cohn publicasse 

suas observações sobre os zooporos [gênero de protistas semelhantes a fungos] 

das algas, elementos mais simples que a célula, pois carecem de membrana; 

Remak demonstrou igualmente sua ausência [de membrana] nos elementos 

embrionários que resultam da segmentação do óvulo; Haeckel descobriu todo um 

reino de seres orgânicos, de formas vagas, indecisas, terreno neutro de onde 

partem como raios de um mesmo foco o reino vegetal e o animal e no qual se 

admiram organismos tão simples como o gimnocítodo, que não consiste mais que 

um pedaço de substância proteica, sem núcleo nem membrana; e, por último, 

Huxley descobriu o misterioso Bathybius haeckelii, essa massa disforme, 

mucilaginosa que cobre o lodo do fundo dos mares, torpe esboço da organização e 

que, não obstante, goza das propriedades principais da matéria viva; a nutrição, 

sensibilidade e reprodução. (Ramón y Cajal, 1880a, p. 299). 

 

Após esses trabalhos descritos por Ramón y Cajal e outros tantos, a célula como unidade 

fundamental dos organismos vivos cede lugar ao protoplasma, essa substância que preenche as 

células. Essa modificação na teoria celular proposta por Schleiden e Schwann, em que deslocam 

as propriedades essenciais do mundo orgânico da célula ao protoplasma, é aparente, uma vez 

que conserva todos os outros pressupostos, antes atribuídos à célula, agora tributários dessa 



 

massa disforme que é o protoplasma (Beale, 1870).  

Quando Rudolf Virchow (1821-1902) propôs sua concepção de república celular e 

perda funcional, em que defendia que a enfermidade não se manifestava no organismo como 

um todo, mas sim numa dada população de células, e que a perda da função de determinado 

órgão ou sistema era um indicador de um processo que ocorria no nível celular, a mesma 

centralidade que antes, no início do século, era atribuída ao tecido agora era deslocada à célula 

(Radl, 1988).   

Com as descobertas feitas nas últimas décadas do século 19, apresentadas algumas delas 

aqui no testemunho de Ramón y Cajal, e que delega ao protoplasma o papel de elemento 

comum e, sendo assim, fundamental aos organismos vivos, um período chave aqui para os 

estudos sobre o tecido nervoso foi o final da década de 1870.  

Ramón y Cajal ingressa no mundo científico no final dessa década (obtém o título de 

doutorado em 1877) e encontra no universo da pesquisa nas ciências médicas o dogma 

protoplasmático. Mesmo sendo o protoplasma a propriedade manifesta do vivo, mais 

fundamental que a célula, fazia-se necessário em primeiro lugar entender a maneira como se 

organizam as distintas células na formação dos diversos tecidos; o trabalho de investigação mais 

íntimo a respeito do protoplasma deveria esperar, pois as técnicas científicas não permitiam 

conhecer o que Ramón y Cajal chamou de ‘os segredos da organização’, proveniente do 

conhecimento do interior protoplasmático (Clarke & Kasten, 1983). 

 

[...] o descobrimento das leis a que obedece essa matéria [protoplasma] em suas 

variadas condições de existência será a maior conquista da humanidade; um 

passo imenso dado na via da concepção mecânica do mundo, cujo legítimo 

resultado há de ser a transformação de todos os problemas de qualidade em 

questões de quantidade (Ramón y Cajal, 1880a, p. 306).  

 

A dificuldade manifestamente aceita em se conhecer as ‘entranhas’ do protoplasma 

jogava o problema da organização para um nível acima, ou seja, a organização celular na 

composição dos tecidos. Era nesse terreno, o da conexão entre as células, que Ramón y Cajal se 

formaria inicialmente e se destacaria, em particular, nos estudos que empreendeu sobre o 

sistema nervoso a partir do final da década de 1880, apresentando uma síntese daquilo que 

marca as fundações da(s) Neurociência(s) moderna(s), a teoria neuronal.  

Uma última consideração aqui se refere à figura de Aureliano Maestre de San Juan 

(1828-90), histologia espanhol importante para a formação da chamada escola histológica 



 

espanhola (Santander, 2002). Foi o primeiro catedrático a ser nomeado na Espanha para uma 

cátedra de Histologia Normal e Patológica, dando início a uma geração de brilhantes 

histologistas. Ramón y Cajal, após retornar em 1875 de Cuba, onde serviu como médico militar 

e contraiu paludismo, que o fez ser dispensado, retomou seus estudos a fim de obter o título de 

doutor e tentar uma carreira acadêmica, conforme desejo de seu pai. A obtenção do título de 

doutor nas universidades espanholas exigia, além de um discurso sobre tema de escolha do 

candidato, a aprovação em três disciplinas. Ramón y Cajal cursou Análise Química, História da 

Medicina e Histologia Geral. Essa última era ministrada por San Juan e marca o primeiro 

contato de Ramón y Cajal com preparações histológicas, o que segundo o próprio Cajal, o 

deixou encantado com a beleza das preparações (Ramón y Cajal, 1954). 

Ramón y Cajal foi fortemente influenciado por San Juan em seus primeiros anos de 

estudo da Histologia, mesmo depois de encontrar em Ranvier uma referência para suas futuras 

pesquisas em técnicas histológicas. Em seu Tratado elementar de histologia normal e 

patológica, San Juan aponta como fronteira entre as ciências exatas e as ciências orgânicas o 

conhecimento dos princípios imediatos e a passagem do nível químico ao biológico. Usa para 

ilustrar sua ideia um exemplo: o sangue é constituído pela combinação de muitos princípios 

imediatos (água, albumina, fibrina etc.) e a separação desses princípios é feita por meios físicos. 

Após essa separação física ocorre a separação feita pelo químico. A transição daquilo que não 

pode ser separado (reduzido) ao universo da química seriam os princípios imediatos do 

orgânico. Mais à frente na caracterização dos princípios imediatos, San Juan admite a fronteira 

como sendo o protoplasma.  

Muito das considerações de Cajal em 1880 em seus textos de divulgação da Histologia 

em periódicos, tais como La clinica, guardam semelhança com as ideias de San Juan e de Beale 

(1870) acerca da teoria protoplasmática.  

Jean Nageotte (1866-1948), a quem Cajal faz inúmeras referências em seus trabalhos, foi 

um grande entusiasta da visão organicista no início do século 20. Nageotte conhecia muito bem 

os trabalhos de Cajal por intermédio de Léon Azoulay, tradutor da obra máxima de Cajal para o 

francês em 1909 (tomo I) e 1911 (tomo II). Fazemos referência a Nageotte em função de uma 

ideia expressa por ele em uma de suas aulas no curso de Histologia Geral, sobre o mapa do 

córtex cerebral, no Collège de France no ano de 1912. Nageotte defendia que no curso da 

filogênese o sistema nervoso teria monopolizado certas funções do organismo, fazendo com que 



 

progressos em outros domínios acarretassem modificações no sistema nervoso como um todo, 

uma vez que ele estaria sujeito às mesmas variações evolutivas que outros tecidos. Tem-se 

como corolário dessa concepção que a compreensão do sistema nervoso por meio de suas 

conexões não pode excluir a compreensão das conexões dos demais sistemas do organismo (cf. 

Berthoz, 2005). É nesse cenário que Cajal iniciará seus trabalhos histológicos anteriores aos 

estudos do sistema nervoso.  

 

3.3. Ramón y Cajal histologista: a formação do “revolucionário” na ortodoxia de um 

problema de pesquisa bem estabelecido 

 

Ramón y Cajal cultivou o estudo e fascínio pela Histologia desde o primeiro contato que 

teve com preparações histológicas no momento em que cursava uma das disciplinas exigidas 

para a obtenção do título de doutorado em medicina em Madrid. Foi nessa disciplina que Cajal 

conheceu Maestre de San Juan, na ocasião autoridade máxima em Histologia na Espanha. Cajal 

lembra em sua autobiografia como passou nas outras duas disciplinas (Análise Química e 

História da Medicina) com certa dificuldade, atribuindo parte da responsabilidade ao fato de os 

professores seguirem um programa distinto do previsto pela universidade (Ramón y Cajal, 1923, 

1954). Consideramos deveras importante esse percurso pela primeira década de investigação de 

Cajal para entendermos a maneira como ele tratou temas diversos no campo da Histologia e 

como foi formando-se no campo da pesquisa.  

O discurso apresentado por Cajal ao que hoje chamamos banca de defesa do título consta 

de oito páginas e foi apresentado no dia 26 de junho de 1877, sob o título de Patogenia da 

inflamação. Cajal não apresentou nenhum resultado experimental, justificando a escolha do 

tema devido à grande quantidade de trabalhos sobre outros assuntos desenvolvidos por cientistas 

renomados. Em seu discurso, fez uma revisão histórica da literatura e da maneira como a 

inflamação havia sido tratada no Ocidente, retomando considerações de Hipócrates e Galeno até 

as obras mais atuais surgidas no século XIX. Identificou em Virchow um ponto de inflexão no 

conhecimento do processo inflamatório, sem que este, no entanto, tivesse resolvido a questão de 

forma completamente satisfatória.   

A inflamação, nesses autores, se caracterizava por quatro elementos: calor, rubor, 

inchaço e dor. O problema inicial apontado por Cajal se dava na preferência que alguns autores 



 

atribuíam a cada um desses sintomas, Galeno via o calor como sintoma central, enquanto outros 

elegiam o rubor, outros o inchaço, e dessa maneira não se tinha unidade na consideração do 

processo inflamatório pelos sintomas. Outro problema destacado por Cajal era a difícil distinção 

de um processo inflamatório de uma hiperemia (aumento da quantidade de sangue circulante em 

determinado local devido ao aumento de vasos sanguíneos) que não tivesse como causa uma 

inflamação (Ramón y Cajal, 2001).  

Seguindo a revisão bibliográfica, Ramón y Cajal destacou a proposta de François 

Sigismond Jaccoud (1830-1913), para quem a inflamação tem início na estase vascular e 

termina na exsudação (“exsudato” é a matéria resultante do processo inflamatório). Essa 

concepção, tendo como referência a vascularização da região inflamada e a formação do 

exsudato, foi muito aceita pelos médicos da escola médica de Viena (Ramón y Cajal, 2001). Um 

problema que se põe a essa concepção se refere aos tecidos onde há muito pouca ou nenhuma 

vascularização (córnea, cartilagem, tendões, epitélio). Devido a essa limitação na teoria, Cajal 

irá empreender uma série de experimentos nos anos seguintes, cujos resultados foram 

publicados em um artigo de 1880 no El Diário Católico, em que analisa a inflamação em alguns 

tecidos vascularizados, no pulmão da rã, na córnea do coelho e na cartilagem. Nesse artigo, 

Ramón y Cajal (1880b) se posiciona a favor da geração espontânea dos leucócitos observados 

no local da inflamação, contrário à tese de migração dos leucócitos ao local da inflamação. O 

próprio Cajal, em sua autobiografia, irá lembrar-se desse episódio como um período de 

imaturidade nas conclusões acerca dos resultados experimentais.  

Em sua obra de 1846, Augustus Volney Waller (1816-70) defendeu que há saída de 

corpúsculos através das paredes intactas dos vasos (Waller, 1846), ideia concordante com a 

expressada em 1867 por Julius Cohnheim (1839-84), que fez inúmeros experimentos no 

mesentério e córnea da rã, e a favor da qual Cajal toma partido em seu artigo de 1880.  

A defesa da migração dos leucócitos ao local da inflamação teve como partidários 

histologistas de renome, como Ranvier e Alfred Vulpian (1826-87), este último famoso 

neurologista e patologista francês. A dificuldade na observação da migração dos leucócitos 

alimentava a defesa contrária a essa tese. Os defensores da geração espontânea dos leucócitos 

no local da inflamação consideravam como efeito de ilusão de óptica as observações que 

pretendiam visualizar o trânsito dessas células. 

O que nos interessa em nosso exame não é nos determos em um episódio da história da 



 

Imunologia, mas sim examinarmos, a partir de alguns trabalhos selecionados, o percurso de 

formação de Cajal no estudo dos tecidos e suas conexões em um período anterior aos seus 

estudos exclusivos sobre o tecido nervoso. Vale lembrar as palavras de Nageotte, para quem o 

estudo do sistema nervoso pressupõe necessariamente o conhecimento dos outros tecidos e sua 

organização.  

Em uma série de artigos publicados entre os anos 1880 e 1884, com o intuito claro de 

divulgar as descobertas histológicas, Ramón y Cajal (que em alguns desses artigos utilizava o 

pseudônimo de Dr. Bactéria) já defendia um papel central à célula nervosa no conjunto do 

organismo (em um artigo intitulado “As maravilhas da histologia”, Ramón y Cajal, 1883, se 

referia à célula nervosa como sendo a mais nobre raça dos elementos orgânicos). Mas isso não 

significava uma consideração meramente secundária dos outros tecidos. O que fascinava Cajal 

realmente eram a extensão da teoria celular e seus pressupostos, mesmo com o reconhecimento 

que se tinha do protoplasma como unidade essencial dos organismos vivos.  

Para Ramon y Cajal, a teoria celular proposta por Schleiden e Schwann não havia sido 

substituída pela teoria protoplasmática. As prerrogativas de uma teoria, com pequenas 

variações, se adequavam à outra; o que Cajal considerava inadequado era a manutenção do 

termo “célula”, já que o mesmo não designava o que era verdadeiramente a unidade dos seres 

vivos, ou seja, o protoplasma (Ramón y Cajal, 1883).   

Apesar de o objeto da Histologia se concentrar na formação, constituição e conexão 

entre os tecidos, tentava-se derivar de observações experimentais comportamentos complexos, 

não somente no nível sistêmico, mas mesmo do organismo inteiro. O protoplasma, como 

elemento fundamental dos seres, possuía uma característica fundamental, a irritabilidade 

(Maestre de San Juan, 1885, p. 197, a chama de princípio elementar). Dessa maneira, a 

irritabilidade é um princípio, enquanto a sensibilidade (objeto da Fisiologia) é uma função, 

portanto, secundária e efeito da primeira.  

Para Cajal o ato reflexo constitui uma porção de maior importância no conjunto das 

funções orgânicas. A explicação deve derivar da propriedade fundamental do protoplasma, a 

irritabilidade:  

 

[...] veja como é o ato reflexo o mais geral e primitivo da matéria orgânica, o 

plano mais elementar e simples das funções da vida, que se confunde, nos graus 

inferiores da organização, com a irritabilidade e sensibilidade inconscientes, e se 

especifica e aperfeiçoa, conforme se complicam e diferenciam os aparatos 



 

encarregados do referido ato, nos passos mais elevados da animalidade (Ramón y 

Cajal, 1881, p. 265).     

 

Ramón y Cajal, neste artigo de 1881 em que discute os atos reflexos, pretende fazer uma 

descrição biológica dos reflexos também com a intenção de se opor ao que chamou de filosofia 

do inconsciente, defendida principalmente por Karl Robert Eduard von Hartmann (1842-1906). 

Hartmann publicou em 1868 um livro com o título de Filosofia do inconsciente. Apesar de 

Hartmann derivar suas teses de dados científicos, Cajal discorda categoricamente da tentativa de 

Hartmann de garantir critérios particulares ao humano na série animal. Uma vez aceita a teoria 

do protoplasma, afirma Cajal, é um corolário disso pressupor diferenças apenas de grau entre os 

organismos: assim, a ideia de consciência, tão cara a algumas correntes filosóficas, deve ser 

entendida a partir da seriação em graus entre as diferentes espécies. Cajal não aceita a ideia de 

que o homem é o único, na escala zoológica, a possuir consciência. Deve-se atribuir, em graus 

distintos, consciência a outros animais (Ramón y Cajal, 1881).  

Nos anos seguintes, Cajal empreenderá uma série de estudos sobre tecidos diversos, que 

serão publicados entre os anos 1886 e 1888, ano da publicação de seus primeiros estudos sobre 

o sistema nervoso. Faremos menção a alguns desses trabalhos aqui, direcionando nosso olhar 

para a preocupação premente nesses trabalhos, que se refere à organização dos tecidos e a 

conexão entre as células que os compõem.  

Citamos uma descrição de Cajal da conexão entre as células que formam os prismas do 

cristalino, em que se confirma nos prismas superficiais ou nucleados um retículo 

protoplasmático, que se torna mais perceptível quanto mais superficial estiverem as fibras. 

 

Este quadro fibrilar parece reticulado e suas malhas estão dirigidas no sentido 

longitudinal [Cajal está se referindo a batráquios e mamíferos], embora, em 

certas espécies (aves), carecem de orientação, dispondo-se em apertada malha 

(Ramón y Cajal, 1886a, pp. 199-200).  

 

A comprovação de formação ou não de estruturas reticuladas nas formações teciduais 

constitui lugar comum para estes histologistas de final do século 19, que fazendo uso dos 

aperfeiçoamentos nas técnicas microscópicas e de coloração de tecidos, se debruçavam nesses 

emaranhados de células. Vale a pena citar que nas conclusões de Cajal a respeito da textura do 

cristalino, no artigo acima citado, de 1886, o mesmo admitia anastomose entre alguns tipos de 

célula, como as células nervosas. “[...] todas as formações celulares do ectoderma se 



 

caracterizam por uma disposição anastomosada de seus protoplasmas (células nervosas, células 

malpighianas, células da mucosa lingual)” (Ramón y Cajal, 1886a, p. 205). 

Em outra nota de laboratório sobre o tecido ósseo, Cajal recusa a interpretação de 

Ranvier de que os dutos que ligam as células pela matriz extracelular sejam anastomoses entre 

si (Ramón y Cajal, 1887a). Mais à frente na mesma nota, Cajal admite anastomose entre 

algumas células: os osteoblastos, células do tecido ósseo responsáveis pela produção de matéria 

extracelular, isolam-se durante o processo de calcificação da matriz óssea, dando origem a 

outras células, os osteócitos, e na região ocupada pelos osteoblastos se formam canais que ligam 

os osteócitos com vasos sanguíneos (Junqueira, 2004, pp. 136-8).    

Há uma série de outras publicações de Cajal nesse período (Ramón y Cajal, 1886b, 

1887b), cuja descrição seria uma tarefa árdua e fora dos propósitos desta tese. Faremos menção 

apenas aos trabalhos sobre a fibra muscular, pois há uma tese defendida de que a solução do 

problema sobre a unidade motora teria servido de arcabouço para a proposta da contiguidade do 

tecido nervoso (Shepherd, 1991).  

Cajal publicou uma série de quatro artigos em 1887, sendo que um deles, publicado em 

francês, reúne as principais conclusões dos demais sobre a estrutura da fibra muscular (Ramón y 

Cajal, 1887c, 1887d, 1887e, 1887f). É razoável a tese de Shepherd de que a problemática 

envolvendo a fibra muscular teria sido fundamental para o desenvolvimento da teoria neuronal, 

devido à similaridade entre as ideias de retículo na fibra muscular e no tecido nervoso; porém, 

consideramos pouco provável que identificar o problema da continuidade ou não no tecido 

muscular tenha sido tão central para a solução com relação ao tecido nervoso. Vimos em outros 

trabalhos de Cajal que a organização tecidual era a pedra de toque desses histologistas de final 

do século 19. Conhecer a organização dos tecidos e, consequentemente, se havia continuidade 

ou não entre as células que os compunham, era uma orientação geral e, nesse sentido, a fibra 

muscular não oferecia algo de novo aos histologistas em termos de como olhar os problemas da 

organização tecidual.  

Acreditamos sim que a unidade motora e não apenas a fibra muscular, por sua relação 

física com o tecido nervoso, oferecia uma barreira a ser transposta, e dessa maneira a célula 

nervosa, que conforme dizia Cajal, seria “a raça mais nobre entre os elementos orgânicos”, 

ofereceria ao conhecimento da Histologia a última fronteira da individualidade anatômica 

pressuposta pela teoria celular.    



 

  

3.4. O tecido nervoso 

 

Com o advento de novas formas de coloração, os estudos da estrutura celular do sistema 

nervoso continuam a crescer na década de 1860. A primeira grande coloração era o carmim 

(carmine stain), uma substância avermelhada extraída de corpos de certos insetos pouco antes 

de colocarem seus ovos.  

O anatomista italiano Alphonse Corti (1822-88) foi o primeiro a testar a coloração 

carmim em tecidos animais. Usou-a no estudo da estrutura da orelha interna em 1851, e foi o 

primeiro a descrever a parte da cóclea que é hoje chamada órgão de Corti.  

Joseph von Gerlach (1820-96) receberia maior reconhecimento no uso do método de 

Corti. Na década de 1850, Gerlach injetou a substância carmim na corrente sanguínea e 

observou que era facilmente captado por células vizinhas, semelhante a casos em que 

determinadas plantas se colorem em meio aquoso (Clarke & Kasten, 1983). Usando esse 

método, Gerlach descobre um meio de visualizar as células do nervo cerebelar e suas 

respectivas fibras. Ele ficaria muito conhecido por esta descoberta acidental, sem, no entanto, 

fazer menção aos trabalhos de Corti. 

Armado com o método carmim de coloração de nervos não mielinizados, aperfeiçoado 

por Gerlach, e usando o ácido crômico como agente de endurecimento, outro pesquisador 

alemão, Otto Friedrich Karl Deiters (1834-63), observou o corpo celular (soma), as várias 

extensões do corpo celular (dendritos) e um prolongamento principal, o eixo central (axônio). 

Deiters morreu prematuramente antes de publicar seus resultados e foi seu superior em Bonn, 

Max Schultze, quem publicou seus trabalhos. Deiters pretendia examinar a maneira como as 

células nervosas se comunicam, mas não obteve sucesso nessa empreitada.       

Muito circulou a ideia de que as células nervosas se conectam por anastomose entre si 

(fusão), semelhante às peças de uma tubulação. Deiters considerou que as terminações do eixo 

principal (axônio) de uma célula e dendritos da célula seguinte se fundiam. Tais considerações 

eram apenas especulação, já que não constam nos trabalhos de Deiters observações que 

corroborassem tal explicação. É importante mencionar que o método de observação de Deiters 

envolvia a dissociação mecânica do tecido nervoso por meio de duas agulhas (Fig. 2). Durante o 

processo, por se tratar de um tecido demasiado ‘sensível’, era muito difícil manter a integridade 

física das células, tornando os resultados de tal método inconstantes. Ainda assim, Deiters 



 

obteve boas imagens de células isoladas. 

Albrecht von Kölliker, autoridade máxima na Histologia do período, postulou que 

apenas os dendritos de células vizinhas eram fundidas com os outros prolongamentos celulares 

(Kölliker, 1868). Posteriormente a comunidade científica ampliou a afirmação de Kölliker, 

assumindo que havia outras variações, como axônios se fundiam com dendritos e com outros 

axônios.        

Gerlach foi um entusiasta das ideias acerca da fusão no sistema nervoso de Kölliker, que 

possibilitava pensar que o impulso nervoso se dava de célula a célula em redes de fibras ou em 

forma de treliças. Dessa maneira, o tecido nervoso se constituía em uma rede, retículo, 

composto por um grande número de peças fisicamente interligadas (Shepherd, 1991). 

Em meados da década de 1860, período de forte adesão à teoria reticular, era fácil 

aceitar as ideias de Kölliker e Gerlach, autoridades no assunto, uma vez que não se tinham 

evidências empíricas que negassem o modelo. As coisas começariam a mudar com um novo 

método de coloração do tecido, a reação negra (la reazione nera), método desenvolvido por 

Camillo Golgi. O método desenvolvido por Golgi deixava as células nervosas com uma 

coloração preta em um fundo amarelado (Fig. 3). 

 

 

             
 

Figura 2: Podemos ver a diferença em detalhes para três ilustrações de células nervosas. À 

esquerda, a primeira preparação histológica de Golgi, com seu método de nitrato de prata 

(reação negra) de uma seção vertical do bulbo olfatório de um cachorro (1875). No centro 



 

temos um desenho realizado por Gerlach explicando a teoria reticular (1871). E à direita 

vemos ilustrações feitas por Kölliker do córtex cerebral (1852) (DeFelipe et al., 2007, pp. 50, 

52).  

 

Podemos perceber na Fig. 2 a diferença, em termos de complexidade, nos três desenhos, 

sendo que dois deles diferem temporalmente em apenas quatro anos. Observa-se, pelo grau de 

detalhamento, o avanço que significou o método de Golgi de coloração pelo uso de nitrato de 

prata (pode-se utilizar também o cromato de prata). 

Golgi publicou seus resultados em 1873 na revista Gazzetta Medica Italiana, da 

Lombardia, sob o título “Sulla struttura della grígia del cervello” (Sobre a estrutura da 

substância cinza do cérebro).    

Cajal utilizou a técnica de coloração desenvolvida por Golgi, utilizando cromato de prata 

para corar algumas células cerebrais, em particular as árvores dendriticas e axônios 

(prolongamentos da célula nervosa).  

Cajal chega a uma conclusão bem diferente dos reticularistas. Segundo ele, o sistema 

nervoso é composto por bilhões de células nervosas (neurônios) distintas e que se encontram 

polarizadas. Cajal sugere que ao invés de formarem uma rede, os neurônios comunicam-se 

através de um mecanismo especializado (sinapse, embora Cajal não tenha cunhado o termo). A 

postulação dos neurônios como unidade básica do sistema nervoso é a base da teoria neuronal, 

apresentada por Cajal em 1888 (Ramón y Cajal, 1952). 

Vemos na Fig. 3 alguns desenhos feitos por Cajal sobre observações histológicas de 

células nervosas. 

 

                         

                                  

 

Figura 3 – Desenhos de Cajal de 1888, da estrutura dos centros nervosos das aves. À esquerda: 

células do cerebelo do pinto; à direita: seção do tectum óptico de um pardal (DeFelipe et al.,  

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Tectum_optico&action=edit&redlink=1


 

2007, pp. 181-2). 

 

 

Além do uso do método desenvolvido por Golgi, Cajal estudou o tecido nervoso de 

animais recém-nascidos, o que permitiria observar a formação dos circuitos neurais. Não se 

pretende nessa seção detalhar o percurso para a formulação da teoria neuronal. A proposta de 

nossa análise é a de mostrar como Cajal se inseriu nesse universo de formação e consolidação 

da Histologia como ciência autônoma e como, ao iniciar seus estudos sobre o sistema nervoso, 

Cajal já havia ‘passado’ por outros tecidos. O tecido nervoso, segundo a hipótese que 

defendemos, representava uma fronteira a ser transposta, não somente no sentido de desenvolver 

a Histologia e o conhecimento da organização tecidual, mas também porque outras ciências e 

especialidades médicas (Fisiologia, Psicologia, Patologia, Neurologia, entre outras) eram 

tributárias diretamente do funcionamento do sistema nervoso e dependiam do conhecimento de 

sua estrutura.  

É sempre tarefa difícil a reconstrução do processo histórico no desenvolvimento de dada 

ciência. Há um caráter arbitrário que está inerentemente associado às escolhas que o historiador 

da ciência faz como ponto de partida na análise e compreensão do processo. Partimos em nosso 

exame de um dado: a Neurociência, em seus distintos ramos (Neurociência Cognitiva, 

Neurofisiologia, Neuroanatomia, Neuroendocrinologia e as demais “neuros”), tem como 

momento de fundação, ao menos no sentido do que conhecemos como Neurociência nos século 

20 e 21, o conjunto de teses que compõem a teoria neuronal. A paternidade da teoria neuronal é 

atribuída historicamente a alguns nomes, como Auguste Forel, Wilhelm His e Ramón y Cajal. 

Não é proposta nossa remontar o percurso no intuito de descobrir quem foi o primeiro a propor 

a contiguidade na organização do tecido nervoso. Dado inegável, Santiago Ramón y Cajal foi 

quem mais evidências experimentais apresentou a favor da teoria neuronal, além de propor 

outras teses, que não a da descontinuidade no tecido, que compõem o conjunto de teorias a que 

chamamos teoria neuronal.  

O período considerado, em que se propôs e consolidou a teoria neuronal na comunidade 

científica, compreende os anos entre 1888 (ano da primeira publicação de Cajal sobre os centros 

nervosos nas aves) e por volta de 1920, quando a teoria neuronal resistiu à segunda investida 

dos chamados reticularistas no início do século XX (na década de 1930 aparecem algumas 

publicações questionando a validade da teoria neuronal, mas não possuem a força necessária 



 

para oferecer algum risco à teoria; cf. Nonidez, 1937). Quando nos referimos à fundação da 

Neurociência moderna baseada nos pressupostos da teoria neuronal e do quanto a Neurociência 

nos séculos XX e XXI é devedora dessa teoria, não ignoramos as novas concepções, em que não 

se fala mais em termos funcionais de uma célula isolada e sim de um grupo de células 

(Nicolelis, 2011). Assunto para outro momento, mas tanto a noção funcional de uma população 

de neurônios como unidade fisiológica, como a ideia de um neoreticularismo (DeFelipe, 2007, 

2010) baseado na natureza das sinapses elétricas, não contrariam a teoria neuronal em suas 

bases.  

Em síntese, a orientação histológica de finais do século XIX para aquilo que se referia à 

organização da matéria orgânica no nível celular manteve, a seu modo, concepções que 

perpassaram o século XIX quanto à natureza dos organismos vivos, ou seja, a concepção de que 

o orgânico se distingue do inorgânico em termos de organização da matéria.  

 

3.5. As técnicas histológicas  

 

 Até meados do final da década de 1860, praticamente a única maneira de observação de 

células nervosas separadas do tecido era por meio de uma técnica desenvolvida por Deiters5 em 

que consistia basicamente em pinçar células nervosas fazendo uso de duas agulhas. Essa técnica 

era demasiado lenta e trabalhosa. Células de axônios longos e com inúmeros dendritos 

constituíam verdadeiro obstáculo ao pesquisador, que dificilmente conseguia separar uma ou 

mais células mantendo sua integridade física em relação ao tecido. Apesar da dificuldade da 

técnica, Deiters obteve boas preparações de células nervosas da medula espinhal, estrutura 

muito explorada pelo pesquisador alemão (ver figuras 4 a 8).  

 

                                                
5 Otto Friedrich Karl Deiters (1834-1863), neuroanatomista alemão que estudou na Universidade de 

Bonn. As imagens das figuras 8 e 9 foram retiradas de seu livro Untersuchungen Über Gehirn und 

Rückenmark des Menschen und der Säugethiere (Investigações sobre o cérebro e a medula espinhal do 

homem e dos mamíferos) de 1865.  
     



 

                                      
 

Figuras 4 e 5: Na figura 4 (esquerda): Células ganglionares isoladas da matéria cinzenta da 

medula espinhal com 300 – 400 vezes de ampliação. Há quatro desenhos na prancha feitos a 

partir do método de dissociação mecânica. Na figura 5 (direita): Secção transversal através de 

uma metade da medula oblonga perto da sua transição para a ponte de varólio, com feixes da 

raiz do nervo abducente, facial e auditivo. (Fonte: Deiters, Untersuchungen Über Gehirn und 

Rückenmark des Menschen und der Säugethiere, 1865, pranchas I e II).     

  

 

 

 

                

Figuras 6 e 7: Método de dissociação mecânica com auxílio de uma lente de condensação 

(esquerda). (Fonte: Hogg, 1854, p. 69). Método de dissociação mecânica com microscópio 

binocular de Collins (direita). (Fonte: Quarterly Journal of Microscopical Science. Lankester, 

E. & Busk, G. (Ed). London, 1866. Vol VI. Seção notas e correspondência, p. 50).           

 



 

Figura 8: Tendão humano dissociado com agulhas. 

(Fonte: Maestre de San Juan, 1885, p. 225).    

 

 

 Para tecidos com membranas muito delicadas, tais como, o tecido nervoso de insetos, a 

dissociação é feita em um líquido dentro de um recipiente de vidro, que pode ser água (figura 

6). O material é colocado em um vidro sob uma luz intensa com o uso de uma lente de 

condensação.  

 O período posterior ao descrédito atribuído ao uso do microscópio na investigação 

científica é marcado por inúmeros aperfeiçoamentos na microscopia e nas técnicas de coloração, 

a partir da década de 1840. Além do uso frequente que se dava a corantes como carmim e 

hematoxilina, existiam outros métodos específicos para o estudo do tecido nervoso. O método 

de Weigert para coloração da mielina era especialmente recomendado para esses casos. É 

correto pensarmos que desde os primeiros usos do microscópio em trabalhos científicos, ainda 

no século XVII (cogita-se de seu aparecimento no final do século XVI, mas o uso difundido nas 

academias se dá no século XVII), era de interesse desses primeiros microscopistas o 

aperfeiçoamento tanto no instrumento como nas preparações dos objetos examinados. Em nossa 

breve introdução geral ao contexto em que se formulam as teses do programa neuronal nos 

interessará os avanços que ocorrem na segunda metade do século XIX e, principalmente, os 

estudos direcionados aos tecidos animais.  

 Karl Weigert (1845-1904), patologista alemão, fez inúmeros trabalhos sobre técnicas de 

coloração de bactérias examinadas ao microscópio. Ramón y Cajal fornece uma boa descrição 



 

desse método no Manual de Anatomia Patológica General (1896): (1) Conforme se obtém os 

cortes, coloque-os empapados em álcool a 36°C sobre uma folha de papel, de onde, por 

prevenção, deve-se marcar o início da série; (2) O papel (sempre umedecido com álcool) com os 

cortes para baixo deve ser colocado sobre uma lâmina de cristal com colódio, semelhante ao 

procedimento dos fotógrafos. Deve-se apertar o papel sobre o colódio para que os cortes possam 

aderir enquanto aquele se desprega; (3) O cristal e os cortes (não devem secar), agora cobertos 

de uma nova camada de colódio, devem ficar alguns minutos em processo de coagulação do 

colódio; (4) Posto os cristais na água (antes de secar o colódio), se desprenderá facilmente a 

película de colódio com todos os cortes seriados, podendo-se com toda segurança, trabalhar nela 

seguindo a sequência de operações de coloração, desidratação, clareamento e montagem da 

lâmina. A essência usada para clarear deve ser o creosoto, que transparece muito e não ataca a 

celoidina. Ainda no manual de anatomia, Cajal descreve uma lista de técnicas específicas para o 

estudo do tecido nervoso. (A) Para a coloração específica da mielina há, além do método de 

Weigert, o método de Pal (simplificação do método de Weigert); método de Marchi, ótimo 

método para ver degenerações secundárias do sistema nervoso; método de Freud, em que as 

fibras medulares se tingem de violeta, vermelho ou azul, porém, esse método é muito 

inconstante; método de Azoulay (1895), tinge bem a mielina e é bem constante; (B) Para a 

coloração das células e expansões protoplasmáticas: método de Nissl (1894), método rápido de 

Golgi (modificado da primeira versão), método lento de Golgi, método de Golgi com bicloreto 

de mercúrio, método de Cox; (C) Para a coloração de núcleos e axônios: método de Ehrlich do 

azul de metileno.  

 Se o tecido não estiver em bom estado (saudável) quando for fixado, apresentará 

detalhes anormais ao observador, independentemente do tratamento a que será submetido. O 

investigador deve evitar alterações no tecido após a morte do organismo, tais como, evaporação 

de substâncias, mudança osmótica, ataque de bactérias e fungos6. A água foi muito utilizada nas 

                                                
6 Bracegirdle, B. A History of microtechnique: The evolution of the microtome and the development of 

tissue preparation. Second Eition. London: Science Heritage Ltd, 1987. O capítulo quatro trás uma boa 

introdução das pesquisas sobre substâncias utilizadas nas preparações para microscopia entre os anos 
1830 e 1910. Como fonte primária para esse estudo recomenda-se a série de artigos de W. H. Seaman, 

Staining tissues in microscopy, publicados entre os anos 1885 e 1886 no The American Monthly 

Microscopical Journal. As publicações desse periódico foram organizadas em volumes anuais reunidos, 
respectivamente, nos volumes 6 e 7 e os artigos de Seaman encontram-se em (1) Volume 6: pp. 65-68; 

76 (nota editorial); 89-94; 106-107; 131-133; 152-156; 210-216; 234-236; (2) Volume 7: 13-15; 31-35; 

53-54; 70-70; 71-71; 97-99; 150-152. O estudo de Seaman é muito bem detalhado sobre as técnicas de 



 

preparações, bem como, soro sanguíneo e fluido amniótico como fixadores até meados dos anos 

1860. Jacobson introduz em 1833 o ácido crômico como fixador, mas ainda com pouca difusão 

entre os pares7. Um dos processos que maior dano causava ao tecido era a incorporação (não 

apenas devido ao problema de desidratação, mas a altas temperaturas). A secção feita com 

pouca perícia causava danos mecânicos e a montagem alterava o meio. Cada etapa dessa 

deveria, por sua vez, ser objeto de exaustivos estudos de aperfeiçoamento.  

 Segundo Bracegirdle, a incorporação não era muito realizada no início do século XIX. 

Um método de endurecimento aproximado era utilizado por Malpighi ainda no século XVII, em 

que consistia no engrossamento da substância do cérebro pela fervura em água, com posterior 

limpeza na superfície de corte, pondo em relevo visível as ‘glândulas’ que pareceriam indicar 

áreas sem vascularização pelos vasos corticais8. Um processo similar a esse é utilizado no 

século XIX por botânicos com o intuito de amolecer o tecido vegetal. Em um artigo de 18409, 

Bowman relata o uso do ácido acético diluído para preservação de tecidos. Esse método foi 

utilizado por Mayzel no final da década de 1870 para fixação de cromossomos. O uso do álcool 

de vinho para endurecer tecido é conhecido desde o início do século 19, sendo muito utilizado 

por Helmholtz. Em 1851, Lockhart Clarcke experimenta uma mistura entre ácido acético e 

álcool. A descrição que Lister dá do método de Clarcke não menciona a mistura entre ácido 

acético e álcool, mas trata-se de uma diferença de nove anos da publicação do artigo de Clarcke 

e o de Lister. O que mais nos interessa nessa história não é a confirmação da referência original 

de Clarcke, mas a descrição dada por Lister de seu método no exame de porções da medula 

espinhal e que permite conhecermos o problema da dificuldade em se rastrear o caminho das 

fibras nervosas no tecido nervoso e que tal problema já estava posto muito antes da geração de 

Golgi e Ramón y Cajal.         

                                                                                                                                                      
coloração do período em questão, mas por se tratar de publicações da metade da década de 1880, 

algumas técnicas das décadas anteriores já haviam sido modificadas, diante desse cenário, iremos 

preferir, em alguns momentos, referências publicadas no periódico britânico Quarterly Journal of 

Microscopical Science, editado a partir de 1853 e que possuía seções em que se traduziam artigos 
considerados de destaque em outros países, principalmente os de língua alemã. Retornarei a Seaman 

quando o período examinado for a década de 1880.            
7 Bracegirdle, 1987.  
8 Idem, p. 60.  
9 Bowman, W. On the minute structure and movements of voluntary muscle. The Philosophical 

Transactions of the Royal Society. London: 1840, 457-502.  



 

 Duas substâncias importantes introduzidas nos métodos de coloração foram o sal duplo 

de iodeto de cloro e zinco e o ácido ósmico utilizados por Franz Schulze (1840-1921) em 

meados de 1850. Schulze teria enviado uma solução de ácido ósmico (provavelmente tetra-

óxido de ósmio) ao colaborador Max Schultze (1825-1874) solicitando que o testasse. Schultze 

publica um artigo em 1864 com o uso do ácido em um órgão fosforescente de um besouro. 

Pequenas células isoladas como corpúsculos do sangue, eram aquecidas para fixação. Ehrlich 

fez preparações para examinar bactérias com essa técnica em 1879. Uma maneira nova 

introduzida por Golgi consistia na injeção do fixador direto na artéria do animal. Em torno de 

cinquenta segundos esperava-se que as células fixadas já estivessem boas para tratamento. 

Dessa maneira, Golgi conseguiu preservar com ótima qualidade e pela primeira vez a hipófise e 

a retina, já que são estruturas delicadas e de difícil acesso sem alteração de sua estrutura física10. 

Pequenas porções de tecido também eram mantidas congeladas em um recipiente a vácuo sob 

ação do ácido sulfúrico a -20°C. Esse método foi proposto por Altmann em 1889, mas Mann 

melhorou-o utilizando uma mistura de dióxido de carbono sólido com álcool para aumentar a 

velocidade de congelamento. O tecido antes era desidratado com ácido. Uma alternativa ao 

álcool para desidratar o tecido era a acetona ou o azul de metileno11.  

 Um caso de especial interesse para os estudos sobre o tecido nervoso é do corante 

desenvolvido por Gerlach12. Em 1858, Gerlach usou, em secções do cerebelo endurecido com 

uma solução de dicromato de potássio, uma solução de amônia carmim. Conta-se que o 

preparado foi utilizado por acidente e no dia seguinte, o resultado foi ótimo, resultando em uma 

técnica muito utilizada na coloração do tecido nervoso. Gerlach foi também o primeiro a utilizar 

um alcalino carmim (uma mistura de tetraborato de sódio). Outra substância muito importante 

na coloração de tecidos a ser utilizada nesse período foi a hematoxilina13 (derivada da 

fermentação do campeche, árvore típica da América central).           

                                                
10 Golgi, C. Sulla fina anatomia degli organi centrali del sistema nervoso. Archives Italiennes de 

Biologie. 1886, 7: 15-47. A obra científica de Golgi foi reunida em três volumes sob o título Opera 

Omnia, e editada por Ulrico Hoepli em Milão em 1903.  
11 O azul de metileno é usado até hoje como um modelo para coloração, junto com a hematoxilina, 

Eosina, entre outros, em aulas introdutórias de histologia em cursos de Biologia.    
12 Joseph von Gerlach (1820-1896), foi professor de Anatomia na Universidade de Erlangen, na 
Alemanha.  
13 Quekett, J. A practical treatise on the use of the microscope, including the different methods of 

preparing and examining animal, vegetable and mineral structures. London: Bailliére, 1848.   



 

 Outra família de compostos orgânicos que servem para confecção de corantes são as 

anilinas. Seus primeiros usos datam de meados de 1850. Perkin introduziu um corante de 

anilina, que pode ter sido o primeiro caso, em 1856. Ehrlich introduz o azul de metileno em 

1877. O uso de óleo com anilina na solução para aumentar a velocidade na ação de ácidos em 

tubérculos no organismo levou Ziehl a incluir o fenol no lugar da anilina algumas vezes.  

 A chamada ‘coloração metálica’ ocupou papel de destaque na segunda metade do século 

XIX nos estudos do tecido nervoso. Será mais bem explorada mais à frente quando analisarmos 

a obra de Golgi. Para o momento façamos algumas considerações de caráter geral. Um dos 

primeiros usos de compostos metálicos em preparações histológicas foi de autoria de Krause em 

1844. Ele tratou pedaços de pele em solução de nitrato de prata e subsequentemente escureceu 

na luz. Krause explicava que devido à natureza do nitrato de prata, a formação de um 

precipitado se dava pela formação do cloreto de prata e prata metálica. Dez anos depois, Flinzer 

aplicou o nitrato de prata sólido diretamente nos olhos de animais vivos; em seu trabalho sobre a 

córnea em 1856, His também utilizou o nitrato de prata. Em 1854, Hartig utiliza o nitrato de 

prata em estudo de plantas.  

 O método desenvolvido por Golgi ficou para a posteridade conhecido como o ponto de 

inflexão nas técnicas de coloração para os estudos do tecido nervoso. O desenvolvimento do 

trabalho de Ramón y Cajal a partir da modificação desse método é uma das chaves no 

desenvolvimento da teoria neuronal. Ramón y Cajal entende que na França, e principalmente, na 

Alemanha, reina uma severa disciplina de escola em que, por questões de respeito, o aluno não 

se aventura em tentar descobrir novos métodos. Essa explicação é apresentada para justificar a 

demora na aceitação do método de Golgi pela comunidade científica como um ótimo método de 

coloração do tecido nervoso. Sobre as virtudes que deve ter uma coloração para o estudo do 

tecido nervoso, Ramón y Cajal disse: 

 

(...) sabido é que a substância cinza representa algo como um feltro extremamente 

apertado de fios ultra-sensíveis; para perseguir estes filamentos nada valem os cortes nem 

as colorações completas. Requer reações intensas que consigam cortes muito grossos, 

quase macroscópicos (as expansões das células nervosas tem as vezes muitos milímetros e 

centímetros de longitude), e cuja transparência, não obstante a insólita espessura, seja 

possível, graças a exclusiva coloração de algumas poucas células ou fibras que 



 

destaquem em meio de extensas massas celulares incolores. Somente assim resulta 

empresa factível seguir uma fibra desde sua origem até sua terminação14.       

 

 A coloração de tecidos vivos, prática importante para o desenvolvimento da histologia, 

também conhece seu período mais fértil no século XIX, muito embora, seja uma prática que 

remonta ao século XVIII. Bracegirdle distingue dois momentos de tal prática: (1) o trabalho de 

Trembley com a hydra em 1744; (2) os estudos de Ranvier e Certes nos anos 1880. Em 1778, 

von Gleichen usou partículas de carmim para alimentar o paramécio, conseguindo, mesmo que 

de maneira involuntária, uma coloração fagocítica. A primeira coloração deliberada foi em 

1864, obtida por Chrzonszczewsky, usando no processo como agente uma solução amoniacal de 

carmim. 

 Inúmeros foram os desenvolvimentos no que tange às técnicas de microscopia e preparo 

de lâminas para observação. Em nossa breve e parcial introdução, enfatizamos modificações que 

de maneira direta ou indireta contribuíram ao desenvolvimento dos estudos do tecido nervoso. 

Uso da parafina para infiltração do tecido, celoidina, agentes de limpeza do tecido, técnicas de 

injeção, microdissecção e maceração da amostra de tecido, montagem de células, meios de 

montagem: aquoso e não-aquoso, testes histoquímicos e outros figuram entre tais 

desenvolvimentos. Alguns desses processos e técnicas retornarão em detalhes ao longo do 

exame das teorias neuronal e reticular quando necessário. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 Ramón y Cajal, 2006, p. 387-8.  



 

 

 

 

 

 

 

4. O programa disciplinar da Neurociência15 

 

 Examino neste capítulo os elementos principais que indicam a formação do programa 

disciplinar da Neurociência. Dentro das agendas de pesquisas nos trabalhos sobre o sistema 

nervoso após a proposta e consolidação da teoria neuronal pela comunidade científica, algo em 

torno das primeiras décadas do século XX, inúmeros problemas advindos de áreas distintas se 

somaram para o que estou chamando de formação do programa disciplinar da Neurociência. 

Esses aspectos, tanto no que se referem ao plano teórico como de âmbito experimental, 

encontravam-se na fronteira com outras áreas. Acredito ser essa uma característica 

marcantemente contemporânea no que se refere à formação de novas disciplinas científicas, a 

gestação e formação na fronteira de outras disciplinas com seus respectivos programas 

disciplinares já estabelecidos.     

 Refiro-me à formação de institutos de pesquisa em neurociência, departamentos, linhas 

de pesquisa, periódicos especializados etc. Alguns dados sobre a institucionalização da 

neurociência no século 20 demonstram isso. O Instituto Rockefeller para pesquisa médica foi 

criado em 1901, por John D. Rockefeller (1839-1937), treze anos após Rockefeller ter criado a 

Universidade de Chicago. O primeiro diretor do Instituto Rockefeller foi o médico patologista 

Simon Flexner (1863-1946), e as primeiras linhas de pesquisa tiveram uma orientação 

patológica. A neurociência como uma das áreas de pesquisa independente somente seria criada 

após a segunda guerra mundial. Na Universidade de Harvard, o departamento de Neurobiologia 

foi criado em 1966. Stephen W. Kuffer (1863-1945) foi o primeiro diretor. Já o departamento de 

Neurociência da Universidade John Hopkins foi criado somente no ano de 1980 por Solomon H. 

Snyder (1938 -   ). A International Brain Research Organization foi criada em 1961. A Society 

for Neuroscience em 1969 (o termo neurociência é cunhado em meados de 1970) e o Journal of 

Neuroscience, associado à sociedade, em 1981. Alguns jornais especializados foram fundados 

                                                
15 Parte deste capítulo será publicado no livro Neurociência da mente e do comportamento (segunda 

edição) organizado pelo professor Roberto Lent pela editora Guanabara Koogan (no prelo).  



 

nas décadas de 1970 e 1980. O Trends in Neurosciences (1978) e Frontiers in Neuroanatomy 

(2007) demonstram a atualidade do processo de institucionalização da neurociência. A 

Cognitive Neuroscience Society foi criada nos anos 1970, década em que se cunhou o termo 

“neurociência cognitiva”. Certamente as pesquisas e publicações não se iniciaram com a 

fundação desses jornais, departamentos e sociedades. É justamente o contrário, o aumento da 

pesquisa e autonomia orientou esse processo. Um exemplo pode ser visto em um periódico 

comumente associado na atualidade aos estudos de filosofia da mente (Mind: a quarterly review 

of Psychology and Philosophy), que em seus primeiros números, a partir de 1876, mesclava 

artigos de filosofia moral, da ciência, ética, psicologia experimental, teórica etc. Aos poucos foi 

se especializando em temas relacionados à filosofia da mente e da ciência e deslocando as 

outras ‘linhas de pesquisa’ para periódicos de distintas especialidades.  

 As primeiras décadas do século XX foi justamente o momento em que o processo de 

formação e consolidação do programa disciplinar da Neurociência se inicia, processo esse que 

se estende por todo o século XX. Examinarei a seguir como estudos na Física e Química 

contribuíram para o desenvolvimento de equipamentos de medição bioelétrica e, 

consequentemente, para a solução nos anos 1950 do problema relacionado a comunicação 

nervosa (sinapse). 

 

4.1. O desenvolvimento de técnicas e instrumentos de medição bioelétrica, uma 

contribuição para a explicação da sinapse: a explicação do movimento browniano e o fim 

da dúvida acerca dos átomos e moléculas  

 

 Discutir em ciência se os elementos que compõem uma teoria existem de fato ou se são 

meros recursos explicativos constitui um campo de debates árduo. Podemos aceitar que 

determinadas teorias façam referência a átomos, moléculas, bactérias etc, sem, no entanto, nos 

comprometermos com a existência das mesmas, considerando-as desta maneira entidades 

teóricas. Podemos, de maneira cautelosa, dizer que em Física e Química, prioritariamente em 

Física, recorre-se ao uso de entidades teóricas em um primeiro momento para depois, com o 

aperfeiçoamento das teorias em questão, comprovar a existência ou não de determinados 

elementos. Acredita-se que tal recurso é comumente aceito em todas as ciências, embora 

algumas recorram a isso mais que outras. Em Biologia e ciências afins, o papel da observação 



 

assume uma posição de destaque, uma vez que não se caracteriza por ser uma ciência 

axiomatizável16 (ao menos as grandes áreas da Biologia), que permita conduzir seus modelos e 

teorias mesmo quando contrários à observação. 

A conjuntura em que Albert Einstein (1879-1955) apresenta sua dissertação e seu artigo sobre 

a explicação do movimento browniano17  e a determinação do número de Avogadro18 é 

caracterizada pelo debate entre os físicos favoráveis a uma posição atomista e os energetistas, 

que admitiam ser a energia a grandeza fundamental no universo. Ludwig Boltzmann (1844-

1906), um nome importante nesse debate, comparou o debate com os trabalhos da Astronomia, 

em uma conferência na Academia Imperial de Ciências na Alemanha em 29 de maio de 1886: 

 

Nós inferimos a existência de todas as coisas apenas por meio das impressões que fazem 

sobre os nossos sentidos. Assim, produz-se um dos mais belos triunfos da ciência quando 

conseguimos inferir a existência de um grupo de coisas, as quais, em grande parte, 

haviam escapado de nossa atenção. Desse modo, o astrônomo consegue inferir, quase 

com certeza e a partir de minúsculos traços de luz, a existência de inúmeros corpos 

celestes, os quais superam, em milhares ou em milhões de vezes, as dimensões de nossa 

Terra, encontrando-se a tais distâncias que a sua mera representação nos produz 

vertigens. Assim, caso eu deixasse de mencionar entre os instrumentos pelos quais os 

metafísicos devem agradecer aqueles dos observatórios astronômicos, desde o simples 

dióptrico do Egito antigo até os telescópios de Kepler e Galileu e os gigantes 

instrumentos de Alwin Clark, estaria apenas provando quão incompleta era a minha 

listagem. Aquilo que foi conseguido pela Astronomia em grandes dimensões também foi 

de forma semelhante, e com sucesso, em pequeníssimas [dimensões].  

(Boltzmann, 2005a, p. 29-30).          

                                                
16 Uma ciência axiomatizável é comumente compreendida como uma ciência com princípios ou leis 

anteriores à observação. Em Matemática um axioma não pode ser provado, trata-se de uma afirmação 

(proposição) que serve de base para o desenvolvimento de teoremas, por exemplo. Na Física, já se 

pensou em considerar as leis universais como espécies de axiomas para o desenvolvimento da Física.  
17 O botânico Robert Brown (1773-1858) foi um dos primeiros a observar que grãos de pólen e objetos 

igualmente pequenos, quando suspensos em água descreviam uma trajetória aleatória. Esse movimento, 

chamado browniano em homenagem ao botânico, deve-se ao impacto das partículas do fluido.   
18 Constante física fundamental equivalente a um mol e que vale aproximadamente 6,02 x 1023; chama-se 

número de Avogadro em homenagem ao cientista italiano Lorenzo Romano Amedeo Carlos Avogadro 

(1776-1856), um dos primeiros cientistas a propor a distinção entre átomos e moléculas.     



 

 

 No final do século XIX a divisão apontada anteriormente, no que concerne à teoria 

atômica, operava no relacionamento entre o mundo subatômico e as leis da termodinâmica. A 

explicação do movimento browniano por Einstein foi um dos elementos que mais contribuíram 

com a aceitação da teoria atômica. A contenda entre os prós e contras da teoria atômica pode ser 

exemplificada com o problema que ficaria conhecido como ‘paradoxo da irreversibilidade’. Se 

adotarmos a primeira e a segunda lei da termodinâmica como fundamentais, em que (1) a 

primeira lei estabelece a relação entre calor, energia e trabalho útil em processos térmicos; (2) 

na segunda lei, o fluxo de calor em um processo natural, por exemplo, o derretimento de um 

cubo de gelo, é sempre irreversível. 

 Como podemos explicar que o fluxo de calor não flui espontaneamente na direção 

oposta no exemplo do derretimento do gelo nos termos da mecânica newtoniana? Vejamos o 

que diz a interpretação atômica: O calor é a energia de movimento (energia cinética) dos 

átomos. As interações microscópicas obedeceriam aos princípios da mecânica newtoniana, 

semelhante ao caso da colisão de esferas. Mas quando pensamos nas esferas, esses eventos são 

reversíveis, o que gera a seguinte questão: Como ficaria a observação do fenômeno reversível 

no plano macroscópico? Sabemos que não ocorre a reversão no caso do derretimento do cubo de 

gelo, então como explicar isso? A falta de explicação a esse problema ficou conhecida como o 

‘paradoxo da irreversibilidade’ e fortaleceu a posição dos opositores da teoria atômica19.  

 A abordagem mecânica fazia referência à matéria e ao movimento de átomos, e por 

outro lado, o modelo termodinâmico se referia apenas à noção de energia e suas transformações, 

o que implicava a isenção de assumir qualquer compromisso quanto à existência de átomos e 

moléculas. As coisas começaram a pender para o lado dos atomistas quando Boltzmann 

apresentou uma solução para o paradoxo da irreversibilidade. Boltzmann e Josiah Willard Gibbs 

(1839-1903) forneceram o cálculo de como a segunda lei da termodinâmica é efeito do 

comportamento de átomos em movimento aleatório. Einstein, quando entrou em cena, pretendeu 

reforçar a tese de que os líquidos eram de fato compostos por átomos. 

Outra conclusão importante de Einstein:  

                                                
19 No modelo atômico as leis da mecânica permanecem fundamentais, enquanto no modelo rival 
(energetistas) as leis da termodinâmica é que são fundamentais. A oposição ao modelo atômico contava 

com figuras proeminentes em sua defesa, como Wilhelm Ostwald (1853-1932), Ernst Mach (1838-

1916), Pierre Duhem (1861-1916) entre outros.     



 

 

(...) foi Einstein quem primeiro reconheceu que, se as predições da mecânica estatística 

eram corretas, então qualquer partícula visível, imersa em um banho de átomos, deveria 

basicamente comportar-se como um ‘átomo grande’ (França & Gomes, 2005, p. 48).   

 

 O princípio da equipartição de energia explica como a energia cinética das partículas 

brownianas visíveis depende da temperatura. Para cada grau de liberdade, a energia cinética (Ek) 

é igual a kT/2, onde k é a constante de Boltzmann e T a temperatura. A difusão de uma partícula 

browniana em uma solução permite relacionar o deslocamento quadrático médio <x2> com o 

número de Avogadro (NA).    
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Onde, R é a constante universal dos gases, T é a temperatura da solução, η é a viscosidade do 

líquido, a o raio da partícula browniana e t é o tempo para que a partícula se desloque <x2> em 

uma trajetória irregular (Figura 9). 

 

 
Figura 9: imagem da distribuição de equilíbrio de partículas brownianas. À esquerda, partículas 

com 0,6 μm de diâmetro e à direita 1μm de diâmetro (Perrin, 1909, p. 39).     

 

 O raio a da partícula oferecia alguma dificuldade para determinar, mas as demais 

grandezas eram conhecidas. Com a determinação do número de Avogadro (NA), que permite 

conhecer o número de moléculas ou átomos em certa quantidade da substância (tal relação, a 

Química já admitia sem problemas), esperava-se resolver o problema acerca da existência dos 

átomos e moléculas. Einstein obteve NA ≈ 2 x 1023, ao que após outras tentativas chegou ao 



 

valor de 4 x 1023 (Einstein, 1905b; 1956).    

 Jean Perrin (1870-1942), a partir de 1908, consegue determinar NA ≈ 7 x 1023, o valor 

aceito hoje é 6,023 x 1023 (Stachel, 2005; Perrin, 1909). Os trabalhos de Perrin seriam o canto 

do cisne do debate, o que obviamente é ilustrativo, uma vez que em diversos momentos se fez 

referência a entidades e/ou teorias aparentemente abandonadas ao longo do século 20.  

 

4.2. O problema da sinalização nervosa 

 

 Para o neurocientista Eric Kandel (1929-   ), podemos dividir em quatro períodos os 

estudos sobre a função sinalizadora dos neurônios: (1) os trabalhos de Galvani no final do 

século XVIII com a descoberta da eletricidade animal possibilitaram a proposta de um modelo 

elétrico para o sistema nervoso; (2) a teoria celular que deu o pontapé inicial na contenda sobre 

se o sistema nervoso possui uma unidade básica ou é composto por uma rede (retículo); (3) o 

terceiro período configura-se no início do século XX com os primeiros estudos sobre o potencial 

de membrana, estudos estes que foram favorecidos com tecnologias advindas do debates sobre o 

movimento browniano. Kandel reconhece como início desses estudos os trabalhos de Hermann 

Ludwig Ferdinand Von Helmholtz (1821-1894). Helmholtz teria, segundo Kandel, levantado as 

questões sobre como seria a condução elétrica no axônio, mais tarde reconhecido como um 

fenômeno chamado potencial de ação. Perguntas do tipo “de que forma os axônios codificam a 

informação?” e ”quem carreia a corrente elétrica que produz os sinais?” serviriam como pontos 

de partida para o problema da condução nervosa, que ocuparia a agenda de alguns dos principais 

neurocientistas na primeira metade do século XX; (4) a quarta fase se caracteriza pela hipótese 

iônica da geração e condução do impulso nervoso, proposta por Hodgkin e Huxley, e que 

examino a seguir.   

 

4.3. Os primeiros anos do século 20  

   O problema acerca da sinalização nas células nervosas foi central nas pesquisas em 

Neurociência nas primeiras décadas do século XX e representou um problema importante na 

agenda de pesquisa que agrupou pesquisadores no processo de formação do programa 

disciplinar da Neurociência, mesmo sendo parte desses pesquisadores originários de outras áreas 



 

tão distantes entre si. A forma do sinal e seu papel na codificação da informação seriam 

abordados por Edgar Douglas Adrian (1889-1977) na década de 1920. Os potenciais de ação 

têm praticamente o mesmo formato e mesma amplitude. 

A corrente produzida pelo potencial de ação é suficiente para estimular as regiões 

adjacentes do axônio, fazendo com que o potencial de ação seja propagado sem falha ou 

enfraquecimento ao longo de toda a extensão do axônio, a uma velocidade de até trinta 

metros por segundo, exatamente como Helmholtz descobrira antes  

(Kandel, 2009, p. 94-95).             

    

   Após os trabalhos de Adrian, surgiram novas questões. Como um neurônio sensorial 

informaria a intensidade de um estímulo quando se trata de um toque leve ou profundo, ou se 

uma luz é radiante ou embaçada? De que modo ele sinaliza a duração do estímulo? Em termos 

gerais, de que forma os neurônios diferenciam um tipo de informação sensorial de outro. Adrian 

descobriu que a intensidade resulta da frequência com que os potenciais de ação são emitidos 

(Adrian, 1931). Por um raciocínio semelhante, podemos deduzir que a duração de uma sensação 

é determinada pela extensão de tempo durante o qual os potenciais de ação são gerados. Outro 

cientista importante nesse período foi Charles Scott Sherrington (1857-1952), que descobriu que 

nem toda ação nervosa é excitatória. É comumente reconhecido por ser o descobridor da função 

do neurônio (Figura 10). 

   Adrian e Sherrington foram, sem dúvida, peças-chave no quebra-cabeça da condução 

nervosa, mas as questões a serem respondidas eram muitas ainda. O que explica a capacidade 

notável do sistema nervoso de conduzir a eletricidade dessa forma tudo-ou-nada? Como se 

desligam e ligam os sinais elétricos e por que mecanismo se dá a propagação ao longo do 

axônio? Um trabalho importante não mencionado antes foi a hipótese da membrana proposta 

por Julius Bernstein (1839-1917) por volta de 1902. Bernstein, que foi aluno de Helmholtz, 

percebeu que mesmo na falta de atividade neuronal, existia diferença de potencial entre a 

membrana e o meio externo, e é ela que hoje chamamos de potencial de repouso da membrana.             



 

 
Figura 10: Sherrington e a capa de seu clássico livro de 1948 (Sherrington, 1948).  

 

 A teoria da membrana de Bernstein teve um papel importante, não apenas no estudo da 

sinalização, mas também como um divisor entre as explicações fisicalistas sobre o 

funcionamento cerebral e as então agonizantes explicações vitalistas. Apesar da determinação 

por Bernstein no início do século XX do potencial de repouso, a medição de pequenas correntes 

e da diferença de potencial em partes do corpo animal constituía um grande problema para os 

estudos da condução nervosa. Por isso me deterei um pouco aqui para examinar alguns avanços 

nesse que pode ser considerado o grande arcabouço experimental para a chegada de Hodgkin e 

Huxley nas décadas de 1940 e 1950 com sua hipótese iônica.  

 

4.4. Desenvolvimentos experimentais para a medição dos potenciais de ação nas células 

cardíaca e nervosa  

 

 O problema central nas pesquisas sobre a condução nervosa se referia à dificuldade dos 

instrumentos em amplificar e gravar pequenas e rápidas mudanças elétricas com fidelidade, no 

início do século XX. Por volta de 1900 tinham galvanômetros e outros instrumentos de 

mensuração que deveriam sofrer modificações para atender às necessidades de tais estudos. Em 

1842, o italiano Carlo Matteucci (1811-1868) demonstrou que uma corrente elétrica acompanha 

cada contração cardíaca. Por volta de um ano depois o fisiologista alemão Emil du Bois-

Reymond (1818-1896) descreveu o potencial de ação e confirmou a descoberta de Matteucci 

estudando o coração de um sapo. Com o instrumento desenvolvido por Gabriel Lippmann 

(1845-1921), em 1878, duas fases do ciclo cardíaco (despolarização e repolarização) foram 

identificadas, e os responsáveis pela descoberta foram John Scott Burdon-Sanderson (1828-

1905) e Frederick Page (1885-1962).       

 O eletrômetro capilar foi de considerável importância para os estudos em eletrofisiologia. Na 



 

década de 1870, o cientista Gabriel Lippmann (1845-1921) descobriu que uma gota de mercúrio 

em alguns ácidos se modificava ao passar uma corrente elétrica pelo ácido. Étienne-Jules Marey 

(1830-1904), conhecido pelos trabalhos na captação da imagem em movimento (anterior ao 

cinetoscópio desenvolvido por Thomas Alva Edson (1847-1931) e posteriormente modificado 

pelos irmãos Lumiere), teve a ideia de colocar mercúrio e ácido em um tubo fino e ao fundo um 

filme, podendo observar pequenos movimentos na superfície do mercúrio e captar assim a 

mudança por meio de uma câmera. A facilidade do eletrômetro capilar em acompanhar eventos 

cardíacos levou outros pesquisadores a tentar medições de impulsos nervosos (Figura 11). Em 

1888, Francis Gotch (1853-1913) e Victor Horsley (1857-1916) descobrem que com o 

eletrômetro capilar é possível detectar diferenças de potencial nos nervos periféricos e na 

medula espinhal (Burch & Pasquale, 1964; Burch, 1896). Outra descoberta propiciada pelo uso 

do eletrômetro capilar foi a precedência da atividade elétrica em relação à contração cardíaca, o 

que descartava a hipótese de os registros serem provocados pela alteração do contato entre os 

eletrodos e a pele durante os impulsos cardíacos.  

 O eletrômetro capilar apresentava problemas a serem ajustados, exemplo era a inércia do 

líquido no tubo e em interface com o ácido sulfúrico dentro do mesmo tubo (conhecido como o 

problema do mercúrio). Willem Einthoven (1860-1927) resolveu o problema com a construção 

de um instrumento aperfeiçoado chamado galvanômetro de corda. Como funcionava o 

instrumento de Einthoven? 

 

Era composto de um fino filamento de quartzo recoberto por prata, esticado num campo 

magnético criado por um eletroímã. Mesmo a corrente elétrica fraca de um potencial 

cardíaco seria capaz de mover o filamento. A oscilação deste dependia da magnitude e 

direção da corrente elétrica. As sombras geradas pela movimentação do fio de quartzo 

eram projetadas num filme fotográfico, que rodava a velocidade de 25 mm/s, como nos 

eletrocardiógrafos atuais. A relação entre a amplitude do traçado e a voltagem era 

controlada pela tensão do filamento (Giffoni, 2010, p. 265).  

 

 Thomas Lewis (1881-1945), considerado o sucessor de Einthoven nos estudos de 

eletrocardiografia, dedicou-se a examinar as arritmias em 1920 e popularizou e cunhou alguns 

termos médicos muito usados atualmente, tais como, ‘marca-passo’, ‘contrações prematuras’, 



 

‘taquicardia paroxística’, ‘fibrilação atrial’ entre outros. 

 

        
Figura 11: A imagem mostra o registro obtido pelo eletrômetro capilar. Acima vemos a medição 

pelo modelo desenvolvido por Lippmann, ao centro o registro com a correção feita por 

Einthoven e abaixo feito com o galvanômetro de corda (Giffoni, 2010, p. 266).  

 

Ginefra (2007) nos dá uma boa descrição de como eram os eletrodos ao longo das 

modificações desses instrumentos de medição. 

 

Os eletrodos eram, na verdade, recipientes como potes de metal ligados por fios ao 

galvanômetro. Os potes continham solução de cloreto de sódio concentrado e neles o 

paciente mergulhava as duas mãos e o pé esquerdo; a solução salina servia como 

elemento condutor de eletricidade entre o metal e a pele do paciente (Ginefra, 2007, p. 

245).  

 

 Podemos observar o sistema descrito por Ginefra na Figura 12 As correções feitas por 

Einthoven encontram-se em seu trabalho Le Tèlecardiogramme, publicado em 1906 (Figura 13). 

   

 
Figura 12: Representação do sistema de medição descrito por Ginefra (Ginefra, 2007, p. 245). 

 

 Na medição ilustrada na Figura 13, os potes faziam três pares de eletrodos bipolares: os 

braços direito e esquerdo formavam a derivação a que se chamou de lead I (D1); o braço direito 

com a perna esquerda, lead II (D2) e o braço esquerdo com a perna esquerda, lead III (D3); a 

perna direita que tinha o mesmo potencial da esquerda tinha a função de aterramento. Einthoven 



 

observou que em todos os indivíduos normais o potencial registrado em D2 era sempre maior 

que em D1 e D3, e daí formulou a seguinte expressão D2 = D1 – D3 para os potenciais elétricos 

do coração em um homem normal20.    

                       

 
Figura 13: Galvanômetro de corda aperfeiçoado por Einthoven. Começou a ser fabricado por 

volta de 1911. (Ginefra, 2007, p. 245).    

 

 Em 1915, Lewis e outros pesquisadores já usavam eletrodos de agulha em cães para 

registrar potenciais diretamente no miocárdio. No ano de 1949, Ling e Gerard criaram o 

microeletrodo capilar de vidro fino, unipolar, com menos de 1 μm de diâmetro, para registros de 

potenciais elétricos intracelulares, preenchidos com solução salina concentrada (Figura 14). 

Esse tipo de eletrodo foi largamente empregado por Hoffman e Cranefield em seus famosos 

estudos sobre o potencial de ação das células cardíacas (Hoffman & Cranefield, 1960).   

 

 
Figura 14: Ilustração do microeletrodo capilar desenvolvido por Ling e Gerard. Essa imagem foi 

utilizada pelos autores em seu clássico artigo de 1949 (Ling & Gerard, 1949, p. 386).   

 

4.5. Hodgkin e Huxley entram em cena  

 

   Alan Lloyd Hodgkin (1914-1998) nasceu Banbury, Inglaterra. Estudou na Universidade 

de Cambridge, onde se tornaria professor. Na década de 1930 trabalhou no Instituto Rockefeller 

                                                
20 Einthoven se baseou na lei de Kirchhoff que afirma ser zero a soma algébrica das diferenças de 

potencial para um circuito fechado.  



 

(EUA), onde aprendeu a estudar o sistema nervoso de invertebrados, conhecimento que lhe foi 

de grande utilidade posteriormente. No período da segunda guerra (1938-1945) interrompeu 

suas pesquisas, o que lamentou muito depois (Hodgkin, 1992). Andrew Fielding Huxley nasceu 

em 1917 na Inglaterra, e junto a Alan Hodgkin (Figura 15) ganhou o prêmio Nobel de 1963 em 

fisiologia ou medicina pelas contribuições sobre a sinalização no sistema nervoso.  

                                                     

Figura 15: À esquerda Alan Hodgkin (Squire, 1996a) e a direita Andrew Huxley 

(www.nobelprize.org. 08/06/2019 às 15h00) 

 

   Hodgkin e Huxley confirmaram a ideia de Bernstein de que o potencial de membrana em 

repouso é ocasionado pelo movimento de íons potássio para o exterior da célula, e descobriram 

que o potencial de ação é causado pelo movimento de íons sódio para o interior da célula. Em 

sua tese de doutoramento de 1936, Hodgkin demonstrou porque a corrente gerada pelo potencial 

de ação é substancialmente maior do que a corrente requerida para excitar uma região vizinha. 

Na década de 1930, o zoólogo inglês John Zachary Young (1907-1997) descobriu que a lula 

comum (Loligo vulgaris) possui um axônio-gigante que chega a atingir um milímetro de 

diâmetro, aproximadamente mil vezes mais espesso que a maioria dos axônios no corpo 

humano. Um axônio com essas dimensões permitiria registrar o potencial de ação do interior da 

célula, e também do seu exterior, revelando a forma como o potencial de ação é gerado. Na 

tentativa de responder a essa questão nuclear nos estudos em neurociências em meados de 1939, 

traçaremos aproximadamente o percurso explicativo do problema examinado por Hodgkin e 

Huxley. 

   Para o leitor não familiarizado com o vocabulário, devo explicar alguns conceitos 

iniciais. O que é um potencial de ação? Chamamos potencial de ação à súbita variação no 

potencial de membrana do neurônio que dura aproximadamente 1 ms. Ao contrário dos sinais 

elétricos conduzidos passivamente, potenciais de ação não diminuem com a distância, são sinais 

de tamanho e duração fixos. Dizemos que uma célula nervosa está em repouso quando ela não 

http://www.nobelprize.org/


 

está gerando impulsos (isto para células com membranas excitáveis, como é o caso das células 

nervosas). Para um neurônio em repouso, o citoplasma da célula possui uma carga elétrica 

negativa, quando comparado ao meio externo. Esta diferença na carga elétrica através da 

membrana é chamada potencial de repouso da membrana, descoberto por Bernstein em 1902. 

   Para explicar como se constitui o potencial de repouso da membrana, precisamos 

considerar alguns elementos fundamentais no processo: soluções salinas na parte interna e 

externa da célula, a própria membrana e proteínas inseridas na membrana servindo como pontes 

(canais) entre os meios. Íons dissolvidos na água nos dois meios (interno e externo) separados 

pela membrana são os responsáveis pelos potenciais de repouso e ação. A eletronegatividade do 

oxigênio, maior que a do hidrogênio, garante a polaridade da molécula de água. Sabe-se que 

moléculas polares tendem a se dissolver em água, que é polar. A membrana celular é composta 

por uma dupla camada formada por uma ponta polar (contendo fosfato) e um corpo apolar 

(hidrocarbonetos) os lipídios (hidrocarbonetos do corpo da membrana) contribuem para o 

potencial de repouso por formarem uma barreira à passagem de água e íons.  

   Uma vez que a membrana oferece resistência à passagem de água e assim os íons 

solubilizados não passariam também, como é possível que ocorra o fluxo de íons gerando os 

potenciais de repouso e ação?  Há duas forças responsáveis pelo movimento iônico através da 

membrana, difusão e força elétrica. No caso da força elétrica, duas grandezas são determinantes 

de quanta corrente irá fluir, o potencial elétrico e a condutância elétrica21. Duas condições 

devem ser satisfeitas para que ocorra a passagem de íons22 (1) a membrana deve ter canais 

permeáveis ao íon em questão; (2) deve existir uma diferença de potencial elétrico através da 

membrana. Quando se mede a diferença de potencial utilizando um microeletrodo obtém-se um 

valor em torno de -65 mV em relação ao exterior. Um estado de equilíbrio é alcançado quando 

as forças de difusão e as elétricas são iguais e opostas, cessando o movimento líquido de íons K+ 

(íons potássio) através da membrana. Uma vez que já se conhecia o potencial de repouso, a 

questão que se colocava era como o movimento de íons através da membrana produz um sinal 

neural específico. Algumas considerações devem ser feitas para entendermos a proposta de 

Hodgkin e Huxley. (1) O movimento de líquido com íons K+ através da membrana é uma 

                                                
21 Termo cunhado por Oliver Heaviside (1850-1925) para a grandeza física que se refere à ‘facilidade’ de 
passagem da corrente elétrica em um meio; podemos entendê-la como sendo a recíproca da resistência 

elétrica. A unidade de medida é o Siemens (S).   
22 Os íons envolvidos nos potenciais de repouso e ação são Na+, K+, Ca2+ e Cl-.  



 

corrente elétrica (Ik); (2) O número de comportas (canais) de potássio abertas é proporcional à 

condutância elétrica; (3) A corrente de potássio através da membrana fluirá somente quando o 

potencial de repouso for igual ao potencial de equilíbrio do íon em questão.           

   Usando uma técnica desenvolvida pelo fisiologista americano Kenneth C. Cole 

conhecida como fixação de voltagem (voltage clamp), Hodgkin e Huxley puderam concluir seus 

experimentos (Figura 16). 

A fixação de voltagem permitiu a Hodgkin e Huxley ‘fixar’ o potencial de membrana de 

um axônio em qualquer valor que escolhessem. Assim, eles podiam calcular as mudanças 

que ocorriam na condutância em diferentes potenciais de membrana, medindo as 

correntes que fluíam através dela. (...) Em uma série de experimentos, Hodgkin e Huxley 

demonstraram que a fase ascendente do potencial de ação era, de fato, provocada por um 

aumento transitório na condutância do sódio, com um influxo de íons Na+, e que a fase 

descendente estava associada a um aumento na condutância do K+, com um efluxo de 

íons K+ (Bear et al, 2002, p. 80-81).       

   Como Hodgkin e Huxley explicaram as alterações temporárias na condutância dos íons 

Na+? Propuseram a existência de ‘portões’ para o sódio na membrana axonal (Hodgkin & 

Huxley, 1952b; 1952d). Segundo essa hipótese os ‘portões’ seriam ativados por uma 

despolarização acima do limiar e fechados quando a membrana adquire um potencial de 

membrana positivo. Cerca de 20 anos após as hipóteses de Hodgkin e Huxley se demonstrou a 

existência de proteínas que funcionam como canais dependentes de voltagem na membrana 

neuronal (os “portões”).   

 

 

Figura 16: (a) Potencial de ação na tela de um osciloscópio. (b) Partes de um potencial de ação 

descritas por Hodgkin e Huxley (Bear et al, 2002, p. 76). 

 



 

   Discutimos até o momento a geração do potencial de ação, mas na transferência de 

informação de uma célula a outra, o potencial de ação deve ser conduzido ao longo do axônio, 

então como ocorre tal condução? 

Um potencial de ação iniciado em uma extremidade de um axônio apenas se propaga em 

uma direção (princípio da polarização dinâmica proposto por Cajal), ele não volta pelo 

caminho já percorrido. Isto ocorre porque a membrana por onde passou está refratária 

como resultado da inativação dos canais de sódio recém utilizados (Bear et al, 2002, 

p.91).  

   Em 2003, Roderick MacKinnon (1956-) ganhou o prêmio Nobel de Química pela 

obtenção da primeira imagem tridimensional dos átomos que formam a proteína de dois canais 

iônicos (um canal de potássio sem comporta e um canal de potássio dependente de voltagem).                           

A proposta de um modelo iônico para a geração do potencial de ação nas células nervosas, 

como proposto por Hodgkin e Huxley na década de 1950 (seus principias artigos são de 1952) 

configurou ponto central na adequação e consolidação do processo de formação independente 

do programa disciplinar da Neurociência, programa disciplinar esse que é gestado na 

confluência de distintas áreas e com uma agenda de pesquisa que já nasce de forma 

interdisciplinar, dada a natureza dos problemas.    

 

4.6. Considerações acerca da Neurociência na América latina: indicios da formação do 

programa disciplinar da Neurociência na comunidade científica mundial23 

 

4.6.1. O conceito de neurônio chega ao Brasil 

 

 A teoria neuronal teve importância ímpar na história da Neurociência. Proposta em uma 

série de artigos por pesquisadores distintos nas duas últimas décadas do século 19, a chamada 

“doutrina neuronal” defendia a existência de uma unidade básica no sistema nervoso, o 

neurônio. Formulada pelo espanhol Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), a proposta de que o 

tecido nervoso fosse constituído por redes citoplasmáticas contínuas. Os trabalhos de Ramón y 

                                                
23 As informações que serviram de base para essa parte do capítulo foram coletadas, em boa parte, dos 

sites oficiais das instituições descritas.   



 

Cajal são, portanto, considerados um ponto de inflexão nas pesquisas em Neurociência e 

constituem a primeira etapa na formação do programa disciplinar da Neurociência.  

 No Brasil, a teoria neuronal foi mencionada pela primeira vez em um artigo dos médicos 

Francisco Fajardo (1864-1906) e Miguel Couto (1865-1934), publicado em 1898 na Revista 

Médica de São Paulo sob o título Caso de Polynevrite palustre. No artigo, os autores criticam a 

visão majoritária dos médicos sobre as causas das lesões neurais, negando a lesão isolada dos 

nervos periféricos. Estabeleceram-se, dessa forma, duas visões sobre o problema: de um lado os 

que defendiam a lesão nos nervos periféricos, chamados peripheristas, e de outro os opositores, 

chamados centralistas. Nesse artigo, os autores se referem a conceitos relacionados à noção de 

neurônio. Nas conclusões do artigo, os autores usam o termo neurona para se referir ao 

neurônio motor periférico lesado.  

 O conceito de neurônio, de acordo com Fajardo e Miguel Couto contribuiria para a 

resolução da polêmica entre as duas correntes, permitindo a compreensão do funcionamento e 

das patologias do sistema nervoso periférico. A teoria neuronal seria mencionada também em 

outro artigo de 1898 publicado por outro médico, Francisco Franco da Rocha (1834-1933) na 

mesma revista, sob o título Dos espasmos nas afecções dos centros nervosos. Nesse artigo, 

Franco da Rocha analisa a tese para um concurso apresentada por Miguel Couto, fazendo 

menção à polêmica em torno da noção de neurônio. Para ele, a palavra neurônio encontrava 

resistência no universo médico, não configurando unanimidade nos meios acadêmicos. A 

palavra neurônio havia sido proposta em um artigo em 1891 pelo anatomista alemão Heinrich 

Waldeyer (1836-1921) para designar as células nervosas já no contexto da teoria neuronal. 

Franco da Rocha menciona a resistência dos histologistas à teoria neuronal, fazendo possível 

alusão ao italiano Camillo Golgi (1843-1926), rival de Ramón y Cajal e opositor da teoria 

neuronal durante toda sua vida.  

 A menção em dois artigos de 1898 sobre a teoria neuronal demonstra o quão atentos 

estavam os pesquisadores brasileiros a respeito do que se discutia na Europa. Após o congresso 

em 1890 em Berlim, em que Santiago Ramón y Cajal mostrou seus resultados ao histologista 

Albert von Kolliker sobre a teoria neuronal, os anos seguintes se tornaram uma verdadeira 

batalha para consolidar a nova teoria, com inúmeras tentativas de contraposição à ideia de que o 

neurônio seria a unidade morfofuncional do sistema nervoso.         



 

 Uma curiosidade acerca dos autores do que possivelmente foi o primeiro artigo a fazer 

menção à teoria neuronal no Brasil; Francisco Fajardo foi o primeiro pesquisador a introduzir no 

debate acadêmico brasileiro a ideia do magnetismo animal para fins terapêuticos, e escreveu o 

primeiro tratado de hipnose para fins clínicos, trabalho decorrente de sua tese de doutoramento. 

Dedicou-se também a pesquisas em microbiologia, sendo o fundador de um laboratório de 

pesquisa na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, onde o então aluno de medicina 

Carlos Chagas iniciou suas pesquisas sobre a malária (tema também investigado por Fajardo). 

Miguel Couto, por sua vez, teve papel importante no cenário público nacional, além de sua 

atividade de pesquisa, sendo eleito em 1927 presidente honorário da Associação Brasileira de 

Educação. Foi deputado na Assembleia Nacional Constituinte de 1934 pelo Rio de Janeiro, 

então Distrito Federal, e autor de um projeto de lei que restringia a migração asiática ao Brasil, 

sendo alvo de inúmeras críticas de opositores por tal projeto. 

 

 

Figura 17: Fotografias de Fajardo e Miguel Couto  (fonte: Revista médica de São Paulo, 1898) 

 

4.6.2. As pesquisas sobre o desenvolvimento do sistema nervoso no Brasil 

 

O prêmio Nobel de 1986 de Fisiologia ou Medicina foi dado para os pesquisadores Rita 

Levi-Montalcini (1909-2012) e Stanley Cohen (1922-2020). Cohen recebeu o prêmio pelo seu 

trabalho e descoberta do fator de crescimento da epiderme, e Rita pela descoberta do fator de 

crescimento neural (nerve growth factor).  

No Brasil, as pesquisas sobre o desenvolvimento do sistema nervoso nas últimas décadas 

encontram destaque na figura de Vivaldo Moura Neto. Vivaldo é mais um pesquisador da 

Neurociência egresso do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, instituto, aliás, que teve a 

visita de Rita Levi-Montalcini no início dos anos 1950 a convite de sua amiga Hertha Meyer. Na 



 

ocasião, Rita ministrou alguns cursos, sendo que em um desses teve como aluno o futuro 

professor Gustavo de Oliveira Castro, e que segundo o mesmo essas aulas com a pesquisadora 

italiana foram decisivas para sua inclinação à pesquisa em Neurobiologia.  

Vivaldo Moura Neto (1945-    ) iniciou seu doutoramento no início da década de 1980 

no Collége de France sob a orientação do professor François Gros. Nessa instituição obteve o 

título de Docteur dÉtat ès Sciences Naturelles. Contribuiu com a compreensão do papel das 

proteínas do citoesqueleto na diferenciação celular. Desenvolveu essa pesquisa por meio de 

culturas de neurônios e astrócitos.  

Em 1985, retornou ao Brasil e ingressou no Instituto de Biofísica da UFRJ, iniciando 

uma parceria com Carlos Chagas Filho. Dirigiu o laboratório de Farmacologia Molecular I e se 

dedicou a pesquisas das funções das proteínas citoesqueletais, como a desmina e actina, na 

polaridade morfológica e funcional do órgão elétrico do Electrophorus electricus. Paralelamente, 

mantinha pesquisa sobre a interação neurônio-glia.  

Em pesquisas recentes, seu grupo de pesquisa, por meio de animais transgênicos para 

proteínas do citoesqueleto astrocitário, demonstraram que neurônios são capazes de produzir GF 

(Growth Factor) indutores da diferenciação de astrócitos. Coordenou a cátedra UNESCO de 

Biologia do desenvolvimento no Departamento de Anatomia com o objetivo de promover cursos 

anuais, dirigidos pela professora Nicole Le Douarin. Junto com outros nomes tais como José 

Garcia Abreu (outro pesquisador egresso do Instituto de Biofísica da UFRJ) é uma das principais 

referências em pesquisas sobre o desenvolvimento do sistema nervoso.  

 

4.6.3. Os pioneiros da neurofisiologia no Brasil 

 

A fisiologia do sistema nervoso tomou rumos distintos após a série de artigos publicados 

entre os anos 1887 e 1890 por Santiago Ramón y Cajal. No Brasil, quase imediatamente tivemos 

referência à teoria neuronal, uma vez que alguns dos pesquisadores brasileiros mantinham 

contato constante com colegas europeus. A então jovem Ciência brasileira teve na aurora da 

República alguns esboços de uma Fisiologia que já coadunava com a proposta do neurônio como 

unidade morfofuncional do tecido nervoso. Ainda que de forma modesta e com oposição de 

alguns, encontramos exemplos de que ao menos os pesquisadores brasileiros acompanhavam os 



 

debates acerca do tema no mundo. Três pesquisadores podem ser mencionados nesse sentido em 

alusão.  

Branca Fialho (nascida Branca Ozório de Almeida) nasceu em Petrópolis em 1896. 

Figura importante da história da fisiologia brasileira e educadora que participou ativamente da 

organização da Associação Brasileira de Educação, presidindo-a entre os anos 1934 e 1935 e de 

1942 a 1944. Branca foi presidente da Federação de mulheres do Brasil. Junto com seus dois 

irmãos (Miguel e Álvaro Ozório de Almeida, ambos pesquisadores importantes na consolidação 

da Fisiologia brasileira) organizou o que se considera um dos primeiros núcleos de pesquisa em 

fisiologia no Brasil, em uma casa da família no bairro do Flamengo, Rio de Janeiro. Publicaram 

trabalhos sobre a fisiologia de rãs, serpentes, tatus e morcegos e se dedicaram profundamente às 

questões educacionais. Em reconhecimento ao seu trabalho na área educacional, Branca foi 

agraciada pelo governo brasileiro com a medalha Rui Barbosa. Sempre ativa em movimentos em 

prol da ampliação dos direitos das mulheres.    

O irmão de Branca, Miguel Ozório de Almeida, publicou em 1933 o romance Almas sem 

abrigo em que retrata nessa ficção a busca de dois jovens intelectuais no Brasil republicano de 

início do século 20 por espaço em uma sociedade e ambiente pouco favoráveis ao trabalho 

científico e intelectual em geral. Os três irmãos Ozório de Almeida estiveram diretamente 

envolvidos na criação de sociedades que contribuíram no desenvolvimento da ciência no país. 

Miguel e Álvaro, de maneira mais direta, na criação da Academia Brasileira de Ciências e na 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, enquanto Branca na já mencionada Associação 

Brasileira de Educação e Álvaro ainda com a criação do CNPq. 

A contribuição do grupo criado pelos irmãos Ozorio de Almeida foi muito relacionada à 

elucidação dos fenômenos de facilitação e inibição no sistema nervoso, que posteriormente foram 

atribuídos à fisiologia sináptica. 

O primeiro polo importante na formação da neurofisiologia brasileira se deu no Museu 

Nacional no Rio de Janeiro. Dois pesquisadores se destacaram: o francês Louis Couty (1854-

1884) e o brasileiro João Batista de Lacerda (1846-1915). Lacerda formou-se em medicina pela 

Faculdade Nacional de Medicina no Rio de Janeiro. Junto com Louis Couty criou o laboratório 

de fisiologia experimental como um anexo do Museu Nacional. Em meados da década de 1870 

Couty solicitou utilizar as dependências do museu para suas pesquisas (nessa ocasião ele 

lecionava a disciplina de Biologia industrial na Escola Politécnica do Rio de Janeiro). Nessa 



 

ocasião Lacerda já realizava pesquisas no local, sobre a ação neurotóxica do veneno de cobras e 

outras substâncias. Consta de 1876 o primeiro artigo de Lacerda (Da acção physiológica do 

Uracy). 

O plano de instalação do laboratório proposto por Couty e Lacerda foi avaliado por 

Pedro II e Manoel Buarque de Macedo (então ministro e secretário de Estado dos negócios da 

Agricultura, Comércio e Obras Públicas). Ambos visitaram o museu para avaliar as condições de 

instalação do laboratório. A previsão inicial do laboratório incluía como principais linhas de 

pesquisa estudos sobre venenos de animais, plantas tóxicas e alimentícias, estudos sobre café, 

ervas e álcool, bem como a fisiologia do cérebro de macacos. Algumas dessas pesquisas 

inicialmente foram publicadas nos Archives de Physiologie Normale et Pathologique na França a 

partir do ano de 1881. A maior parte das pesquisas sobre a fisiologia do sistema nervoso ficaram 

a cargo de Couty, consolidando seu laboratório como uma referência de estudos sobre a 

Fisiologia do Cérebro ainda no processo inicial de formação da República. 

 

4.6.4. A bioeletricidade estudada no peixe elétrico 

 

Um dos principais problemas envolvendo os estudos sobre o sistema nervoso na 

primeira metade do século 20 se referia à determinação de como ocorre a transmissão de 

informação nos neurônios e a medição, posteriormente, do potencial elétrico da membrana da 

célula nervosa. Dois pesquisadores ingleses tiveram papel importante nesses estudos (conforme 

examinado no início do capítulo): Edgar Douglas Adrian (1889-1977) e Charles Scott 

Sherrington (1857-1952). Adrian descobriu em 1931 a intensidade dos potenciais de ação que 

resulta da frequência com que os potenciais de ação são emitidos e a relação entre a intensidade 

de um estímulo sensorial e a frequência de potenciais de ação no nervo. Sherrington, por sua vez, 

estudou a natureza dos reflexos espinhais. 

Adrian e Sherrington foram, sem dúvida, peças-chaves no quebra-cabeça da condução 

nervosa, mas as questões a serem respondidas eram muitas ainda. O que é subjacente à 

capacidade notável do sistema nervoso de conduzir potenciais elétricos dessa forma tudo-ou-

nada? Como se desligam e ligam os sinais elétricos e por que mecanismos se dá a propagação ao 

longo do axônio? Julius Bernstein (1839-1917), no ano de 1902, percebeu que, mesmo na falta de 

atividade neuronal, existia uma diferença de potencial entre a membrana e o meio externo, que 



 

hoje chamamos potencial de repouso da membrana. Esse conjunto de estudos estabeleceu o fato 

de que as células chamadas “excitáveis” (nervosas e musculares) dispõem de uma propriedade 

chamada bioeletrogênese.             

 No Brasil, é imperativo lembrarmos do nome de Carlos Chagas Filho (1910-2000) no 

que se refere aos estudos sobre bioeletrogênese. Chagas Filho ingressou na Faculdade Nacional 

de Medicina, no Rio de Janeiro, em 1926. Trabalhou inicialmente com personalidades da 

ciência brasileira como Costa Cruz, Miguel Ozório de Almeida e Carneiro Felipe. Em 1932 

prestou concurso para a vaga de Física biológica e tornou-se assistente dessa cadeira na 

Faculdade de Medicina onde se formou. Após a morte do professor Francisco Lafayette 

Rodrigues Pereira, assume como catedrático de Física biológica. 

 Chagas Filho manteve fortes contatos na Europa, tendo trabalhado com René Wumser, 

Alfred Fessard e Archibald Vivian Hill (ganhador do Nobel de Medicina ou Fisiologia em 

1922). Em 1945, o laboratório inicialmente criado por Chagas Filho torna-se o Instituto de 

Biofísica, atualmente Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. Rapidamente o Instituto 

tornou-se referência em pesquisas sobre Bioeletrogênese. Chagas Filho publicou ao longo da 

carreira algo em torno de 200 artigos e outras publicações. Participou ativamente na criação do 

CNPq em 1951. Atuou também na Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 

e a Cultura e foi membro da Pontifícia Academia de Ciências do Vaticano, entidade que 

presidiu entre os anos 1972 e 1988. Chagas Filho foi pioneiro no estudo dos mecanismos de 

transmissão química usando como modelo a eletroplaca de peixes elétricos. 

 

 

 

Figura 18: Manchete do jornal A Noite com a foto de Chagas Filho sobre sua pesquisa com o 

peixe-elétrico, publicada em 10 de março de 1939. 

 

 

4.6.5. Miguel Rolando Covian (1913-1992): um neurofisiologista no Brasil 



 

 

Neurofisiologista argentino naturalizado brasileiro em 1971. Foi professor e pesquisador 

na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo no campus Ribeirão Preto (USP-RP). 

Criou os primeiros laboratórios de Neurofisiologia da USP-RP. Focou suas pesquisas no estudo 

da relação entre emoção e comportamento, comportamento alimentar e nas bases neurais do 

comportamento. Covian foi um pesquisador que aliou a pesquisa experimental com profunda 

reflexão sobre as consequências da ciência em termos sociais e na formação da população. A 

carreira de Covian pode ser compreendida em dois grandes momentos, um na sua fase de 

formação na Argentina e EUA e após sua vinda ao Brasil em 1955 até sua morte em 1992.  

Covian iniciou seu curso de Medicina em 1935 na Faculdade de Medicina da 

Universidade de Buenos Aires, concluindo em 1942. Em 1943, conclui seu doutoramento com o 

trabalho Concentración de la Hemoglobina sanguínea en el lactante: su determinación 

mediante el método fotoelétrico. Ainda em Buenos Aires, atuou em pesquisa no Instituto de 

Biologia e Medicina Experimental. Trabalhou com Bernardo Houssay e o fisiologista Eduardo 

Braun-Menéndez, importantes pesquisadores no processo de institucionalização da ciência na 

Argentina. Possivelmente teve contato e alguma influência em pesquisadores mais jovens como 

Carlos E. Rapela e Ivan Izquierdo (outro pesquisador argentino que desenvolveu sua carreira no 

Brasil, internacionalmente reconhecido pela sua pesquisa sobre as bases neurais da memória).  

Nessa fase argentina da carreira, Covian atuou principalmente com pesquisas sobre as 

glândulas adrenais e o apetite específico para o sódio. No período compreendido entre os anos 

1948 e 1951 fez pós-doutorado na Universidade Johns Hopkins nos EUA. Nesse período 

trabalhou com uma bolsa de pesquisa da Fundação Rockefeller. Trabalhou nesse momento com 

o tema do comportamento instintivo e apetite específico. Em 1949, trabalhou com Philip Bard 

(1898-1977) aumentando sua experiência com técnicas em Neurofisiologia.  

Em 1955 muda-se para o Brasil. Covian se junta aos grandes pesquisadores no Brasil que 

refletiram profundamente o papel da Universidade na cultura e a formação dos cientistas. Ele 

seguia uma longa tradição de pesquisa em que a atividade experimental deveria ser cultivada 

concomitantemente à reflexão filosófica acerca de sua própria prática. Foi fortemente 

influenciado pelo pensamento do filósofo José Ortega y Gasset (1883-1955), do filósofo, 

teólogo e paleontólogo Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) e o sociólogo da ciência Robert 

Merton (1910-2003). 



 

No laboratório que montou de Neurofisiologia na Faculdade de Medicina na USP de 

Ribeirão Preto iniciou as linhas de pesquisa que enveredavam do comportamento alimentar às 

bases neurais do comportamento. Entre a chegada ao Brasil e o início da década de 1970, sua 

equipe de pesquisa produziu algo em torno de 244 trabalhos e 23 teses. Pesquisadores 

importantes da Neurofisiologia brasileira passaram pelo laboratório de Covian, tais como, José 

Venâncio Pereira Leite, Renato Migliorini, Carlos Renato Negreiros de Paiva, César Timo-Iaria, 

Anette Hoffmann, José Antunes Rodrigues, os argentinos Andrés Negro-Vilar e Maria Carmela 

Lico entre inúmeros outros. 

 

 

Figura 19: Detalhe do livro Que é Filosofia do filósofo espanhol Ortega y Gasset com grifos de 

Covian e foto de Covian 

 

4.6.6. A Neurociência em São Paulo: entre a Psiquiatria, Psicologia e a Neurologia 

 

No final do século 19, os médicos que estudavam temas relativos a doenças do sistema 

nervoso eram de forma genérica denominados especialistas em “moléstias nervosas”. A partir da 

chegada a São Paulo de Claro Homem de Mello (1866-1924) nos anos 1890 e de Franco da 

Rocha (1834-1933) em 1892, a cidade paulista passa a ter médicos nessa especialidade.  

Na virada do século 20, a especialidade em neurologia ainda configurava uma zona 

cinzenta entre a Psiquiatria e a Psicologia, sem possuir uma delimitação muito acentuada. 

Possivelmente a primeira tese em Psiquiatria no Brasil foi publicada em 1837, defendida por 

Antonio da Silva Peixoto (18xx-19yy), intitulada “Considerações gerais sobre a alienação 

mental”.  

Em 1913, o italiano Ugo Pizzoli (1863-1934) instalou em São Paulo o laboratório de 

Psicologia Experimental. Inúmeros pesquisadores estrangeiros visitaram esse laboratório. Alguns 

desses pesquisadores foram Henri Pieron (1927), Kdiler (1928) e Claparède (1930). Comumente 



 

considera-se a figura de Enjolras Vampré (1885-1938) nome central na origem institucional da 

Neurologia em São Paulo. Vampré nasceu na cidade de Laranjeiras, no Estado de Sergipe. 

Formou-se em 1908 pela Faculdade de Medicina da Bahia. Durante a graduação foi auxiliar da 

disciplina de Clínica psiquiátrica e moléstias nervosas. Em 1906, ainda na graduação foi 

nomeado para o hospital de isolamento da peste bubônica como interno, experiência que foi 

crucial para o tema de sua tese apresentada ao final do curso sobre as perturbações nervosas e 

mentais na peste bubônica.  

Vampré foi nomeado médico no hospício de alienados do Juqueri em 1911 e no ano 

seguinte assumiu a direção do setor de Neuropsiquiatria no Instituto Paulista. Ao longo da 

carreira foi membro de várias sociedades científicas, sendo a maioria na área de Neurologia, 

inclusive a Sociedade de Neurologia do Rio de Janeiro. Iniciou suas atividades como docente em 

1925 na cadeira de Psiquiatria e moléstias nervosas na Faculdade de Medicina de São Paulo.  

Outro pesquisador importante nas primeiras décadas do século 20 para a formação da 

Neurologia em São Paulo foi Francisco Franco da Rocha (1864-1933). Franco da Rocha 

defendeu sua tese de doutoramento em 1890 sob o título “Das perturbações dos movimentos nas 

moléstias mentais”. Em sua tese, Franco da Rocha apresenta hipóteses sobre a possível influência 

nas moléstias nervosas de áreas específicas no córtex motor. No trabalho de Franco da Rocha, um 

tanto quanto original no momento em que é proposto, podemos ver uma forte inclinação em 

tentar aproximar processos psíquicos de operações neurais em um único e unificado corpo 

teórico, demonstrando atualidade no tema a partir de referências específicas que estavam 

estudando esses fenômenos em várias partes da Europa. Um exemplo da atualidade do trabalho 

de Franco da Rocha é que somente em 1899, Emil Kraepelin (1856-1926) apresentou sua tese 

sobre as psicoses e seus tipos, em que o psiquiatra alemão apresenta sua tese que relaciona as 

psicoses a um conjunto de neurônios corticais. Franco da Rocha foi também um dos primeiros 

pesquisadores brasileiros a mencionar em seus trabalhos na década de 1890 a teoria neuronal 

proposta por Santiago Ramón y Cajal. 

 

Figura 20: Retrato de Francisco Franco da Rocha e primeira página da Revista médica de São 

Paulo 



 

 

4.6.7. A depressão alastrante no córtex e na retina: uma tradição nacional nas pesquisas em 

Neurociência  

 

O Brasil possui uma longa tradição em pesquisas sobre o sistema visual e que está 

presente desde as primeiras pesquisas em solo nacional que temos registro na área de 

Neurociências, algumas inclusive no momento ainda de consolidação da teoria neuronal. Desde a 

criação do laboratório de Biofísica por Carlos Chagas Filho, alguns dos primeiros alunos a 

atuarem nesse laboratório já se direcionavam para essa área. Hiss Martins Ferreira (1920-2009), 

nascido e criado em São João del Rei em Minas Gerais e filho de médico, foi um desses 

primeiros pesquisadores a se notabilizar nessa linha de pesquisa. Hiss Martins Ferreira estudou 

no colégio Santo Antônio de frades franciscanos holandeses, concluindo o ginásio em 1935. 

Mudou-se para o Rio de Janeiro com o intuito de cursar medicina. Após a formação continuou a 

atuar como técnico de laboratório na disciplina de Física biológica, posteriormente Instituto de 

Biofísica. Fez parte ainda como aluno de medicina do círculo de pesquisadores que orbitavam a 

figura de Carlos Chagas Filho no Instituto de Manguinhos na Praia Vermelha. Acompanhou as 

pesquisas de Chagas Filho com o peixe elétrico por vários anos. Após a confirmação de que o 

mecanismo de eletrogênese das descargas elétricas deste peixe era análogo ao das fibras 

nervosas, Hiss inicia suas pesquisas sobre a atividade elétrica do cérebro em repouso e nas crises 

epilépticas. 

Junto com Aristides Pacheco Leão, publicou um trabalho em 1953 nos Anais da 

Academia Brasileira de Ciências sobre a impedância elétrica do córtex cerebral durante a 

depressão alastrante (fenômeno descoberto por Aristides em 1944). Em 1947, Hiss Martins 

passou um ano nos EUA trabalhando com Kenneth Cole (pioneiro nos estudos sobre as bases 

biofísicas do impulso nervoso). Publicou em 1951 alguns trabalhos sobre os mecanismos de 

bioeletrogênese no peixe elétrico da Amazônia junto com Chagas Filho, Antônio Couceiro e 

Denise Albe-Fessard. Desenvolveu colaboração também com Richard Darwin Keynes (bisneto 

de Charles Darwin). Com Darwin Keynes, descreveu os potenciais de membrana responsáveis 

pela intensa descarga elétrica do peixe elétrico da Amazônia em 1953. Ainda em 1953, Hiss 

Martins ficou um período trabalhando com o biofísico sueco Torsten Teorell (conhecido por 

estudos sobre a distribuição de drogas nos tecidos do organismo).  



 

Na época em que a Faculdade de Medicina ficava próxima à Praia Vermelha, o 

laboratório em que Hiss Martins Ferreira trabalhava com experimentos sobre a retina em parceria 

com Gustavo de Oliveira Castro (1931-  ) eram conduzidos sob a ótica de se examinar a 

depressão alastrante na retina. Nesse momento, pesquisadores como Celso Resende, Aristides 

Albuquerque, Claudio Struchiner, Paulo dos Santos Rodrigues, Antônio Brisola Diuana e outros 

se formaram. O laboratório mudou-se para a Ilha do Fundão em 1974. No novo espaço o 

laboratório passou a se chamar Laboratório de Eletrofisiologia II.  

A depressão alastrante ocorre por estimulação mecânica ou química em um ponto do 

tecido nervoso (córtex cerebral ou retina), e se espraia lentamente como um círculo aumentando 

de raio. O diferencial da retina é que essa onda alastrante pode ser vista a olho nu por uma 

diferença de tonalidade da superfície. Com base nisso, o time de Martins Ferreira criou o modelo 

de estudo do fenômeno utilizando a retina de pinto. Os experimentos com retina de pinto se 

iniciaram na década de 1960. O modelo consistia em um sistema óptico de detecção (desenhado e 

construído no próprio laboratório) e que permitia registrar as alterações do espalhamento da luz 

incidente pelo tecido retiniano. O trabalho foi publicado em 1966. Posteriormente criaram um 

método para medir a deformação mecânica que a retina sofre durante a onda (trabalho publicado 

em 1970).    

Outro importante trabalho do grupo foi desenvolver uma forma de propagação circular 

da depressão alastrante na retina. Era só remover um círculo central da retina e transformá-la em 

um anel. A propagação se dava ao longo do anel em vários ciclos, de modo autopropagado e 

repetitivo. Essa técnica permitiu observar o fenômeno por horas seguidas e, dessa forma, testar o 

efeito de drogas, neurotransmissores e íons sobre a velocidade de condução da onda (publicados 

em 1974 e 1980).  

O papel de Gustavo de Oliveira Castro foi central nessa trajetória de pesquisa em 

parceria com Hiss Martins Ferreira. Gustavo iniciou-se na pesquisa em Neurobiologia a partir das 

aulas que assistiu de Rita Levi-Montalcini (esta em parceria com Hertha Meyer). Em 1959, no 

Simpósio de Bioeletrogênese teve dois trabalhos apresentados sobre os peixes elétricos Poraquê, 

Sarapó, Tuvira e Itui. Dentre as conclusões desses trabalhos, encontra-se a descrição dos 

principais componentes do órgão elétrico do Itui designados por eletrolubros e de natureza 

desconhecida, que são na realidade fibras nervosas modificadas.          



 

Após os trabalhos de Hiss Martins Ferreira e Gustavo Oliveira Castro sobre a depressão 

alastrante, esse fenômeno passou a ser compreendido como uma resposta peculiar do tecido 

nervoso de caráter adaptativo de proteção contra a “agressão” causada por estímulos nocivos. Foi 

considerado, inclusive, como análogo à aura que ocorre nos episódios de epilepsia em pacientes 

humanos. 

Uma característica interessante em se ressaltar sobre Gustavo Oliveira Castro era sua 

habilidade em desenhar e projetar montagens experimentais. Gustavo realizou montagens 

originais utilizando equipamentos de ótica de forma criativa na pesquisa médica e em biofísica. 

Tinha profundo interesse pelos fundamentos de óptica do microscópio aliado a uma grande  

capacidade de projetar esquemas.   

Outro pesquisador importante na tradição de pesquisas sobre o sistema visual no Brasil 

foi Carlos Eduardo Guinle da Rocha Miranda (1934-2016). Rocha Miranda iniciou o curso de 

Medicina em 1953 na Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil. Trabalhou 

inicialmente no Instituto de Biofísica auxiliando a professora Denise Albe-Fessard e Carlos 

Chagas Filho em pesquisas sobre a sincronização da descarga em Electrophorus eletricus, o 

peixe-elétrico. Ainda durante a graduação em Medicina iniciou sua parceria com Eduardo 

Oswaldo Cruz (1933-2015) em trabalhos de Neuroanatomia e eletrofisiologia da somestesia e dos 

gânglios da base de mamíferos com a orientação de Albe-Fessard. Defendeu sua tese de 

doutorado em 1961 e, posteriormente, desenvolveu pesquisa de pós-doutoramento com Wade 

Marshall no Instituto de Saúde Mental nos EUA; nesse período aprendeu as técnicas de 

eletrofisiologia de neurônios isolados estudando o núcleo caudado. 

Quando retornou dos EUA fortaleceu a parceria com Oswaldo Cruz em pesquisas sobre 

circuitos neurais mais simples, buscando com isso estabelecer modelos e compreender a relação 

mais intrínseca entre forma e função. Estabeleceram como modelo para suas pesquisas um 

marsupial (Didelphis marsupialis), o gambá. Aspectos que favoreciam esse modelo foi a 

precocidade desse animal ao nascer (um dos mais curtos períodos gestacionais entre os 

mamíferos), o que favorecia o estudo do desenvolvimento e da neuroplasticidade.  

Em 1968 publicam um atlas estereotáxico do cérebro do gambá. Trabalhou um ano antes 

com Charles G. Gross no Departamento de Pesquisa Experimental da Universidade Harvard. 

Seguiu pesquisa sobre os campos receptores visuais (seguindo os trabalhos de David Hubel e 

Torsten Wiesel que ganhariam o prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1981 junto com 



 

Roger Sperry sobre o sistema visual). Direcionou seu interesse para o sistema visual e nessa nova 

fase de sua carreira trabalhou com dois modelos, o de mamífero não primata (Gambá) e outro 

modelo de primata (Macaca mulatta).  

A pesquisa das propriedades de campos receptores visuais no córtex inferotemporal do 

macaco contribuíram para a compreensão da agnosia visual subsequente à lesão dessa região. 

Seus trabalhos com o Gambá permitiram o estudo da visuotopia em vários centros visuais e da 

organização de reflexos estabilizadores da imagem visual. Isso demonstra o valor desse modelo 

experimental para estudos sobre o sistema visual.  

Eduardo Oswaldo Cruz ingressou no curso de Medicina em 1954 na Faculdade Nacional 

de Medicina da Universidade do Brasil e, semelhante à trajetória de seu principal parceiro de 

pesquisa Rocha Miranda, iniciou ainda na graduação atividades de pesquisa frequentando 

diversos laboratórios. Atuou em Histologia sob a orientação do professor Bruno Alipio Lobo. 

Também foi monitor na cadeira de Fisiologia sob a orientação do professor Thales César Martins. 

Conheceu Rocha Miranda quando ambos ingressaram no setor de Neurofisiologia do Instituto de 

Neurologia e começaram a trabalhar sob a orientação de Denise Albe-Fessard. Essa primeira 

parceria com Rocha Miranda rendeu uma comunicação apresentada em 1956 na Academia 

Brasileira de Ciências.  

Depois se transferiu para o Instituto de Biofísica. Fez estágio no Instituto Marey a 

convite de Albe-Fessard. Em 1982, assumiu a direção da casa do Brasil em Londres e com o 

suporte do CNPq inicia projeto de apoio a bolsistas brasileiros no Reino Unido. Ambos, Rocha 

Miranda e Oswaldo Cruz, e seus primeiros alunos, formaram toda uma geração de neurocientistas 

no Brasil que hoje trabalham em diversas Universidades brasileiras e estrangeiras.   

 

 

Figura 21: Desenho de peixe elétrico feito por Gustavo (década de 1950) e Prof. Hiss (reunião da 

SBPC em 1976 

Fonte: Construtores da Biofísica (pp.123 e 133) 

 

 

4.6.8. O conceito de sistema nervoso autônomo e as pesquisas em Neuroendocrinologia no 

Brasil 



 

 

O conceito de sistema nervoso vegetativo ou autônomo foi um tema de debate ao longo 

de todo o século 19. Na segunda metade desse século, dois pesquisadores propuseram o conceito 

desse sistema de maneira mais próxima de como o concebemos atualmente, com algumas 

diferenças. Esses pesquisadores eram Walter H. Gaskell (1847-1914) e John N. Langley (1852-

1925). O termo vegetative nervensystem foi proposto em meados de 1807 pelo fisiologista Johann 

C. Reil (1759-1813). Para Reil, esse termo era mais adequado uma vez que faria menção a órgãos 

e funções relacionados à regulação da nutrição do organismo.   

O famoso histologista francês Marie François Xavier Bichat (1771-1802) também 

contribuiu para a compreensão do sistema nervoso autônomo, propondo um sistema (conhecido 

por décadas como o sistema de Bichat) em que um conjunto de órgãos e funções estariam 

associados ao que ele denominou por vida orgânica e sistema ganglionar e outro por vida animal 

e sistema cerebroespinal. Ao menos nas primeiras décadas do século XIX esse sistema teve certa 

recepção positiva orientando parte das pesquisas sobre o tema.  

 No século 20, a partir dos trabalhos de Walter Cannon (1871-1945), foi demonstrado o 

papel do sistema nervoso autônomo na regulação do meio interno do organismo. O conceito 

moderno de homeostase, tal como Cannon formulou e demonstrou ao longo de suas pesquisas é 

apresentado de forma completa no artigo Organization for Physiological Homeostasis, publicado 

em 1929 na Physiological Reviews.   

No Brasil, o trabalho de Cannon e as pesquisas relativas ao sistema nervoso autônomo 

não demoraram a ter lugar de destaque. Na formação da Neurologia em centros de pesquisas em 

São Paulo e Rio de Janeiro, já desde as primeiras décadas do século 20 tiveram lugar de interesse. 

No laboratório de Neurofisiologia criado na década de 1950 na Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo no campus de Ribeirão Preto por Miguel Covian teve início, além de 

outras linhas de pesquisa, a de Fisiologia endócrina. José Ribeiro do Valle (1908-2000), um dos 

pesquisadores formados no grupo de Covian foi um dos primeiros pesquisadores a enveredar para 

os estudos da Neuroendocrinologia em São Paulo. Posteriormente, outro pesquisador que seguiu 

essa linha de pesquisa e se formou no grupo de Covian foi José Antunes-Rodrigues, 

consolidando-se como um nome importante na neuroendocrinologia brasileira.  

Outro importante pesquisador dessa geração foi César Timo-Iaria e que se dedicou a 

pesquisas sobre o sistema nervoso autônomo. Em um congresso organizado pela Sociedade 



 

Brasileira para o Progresso da Ciência em 1978, cujo título geral do encontro foi Ciência e 

Cultura, um dos temas foi “Regulação neural das funções vegetativas” coordenado por Timo-

Iaria.  

 

 

Figura 22: O Professor Bernardo Houssay, a convite de seu ex-aluno, o professor Miguel 

Rolando Covian, visitou o Departamento de Fisiologia da FMRP em 1956. (Fonte: FM-USPRP, 

2018) 

 

4.6.9. O estudo do comportamento no Brasil 

 

As pesquisas sobre as bases biológicas do comportamento emocional tiveram seu ponto 

de partida nas primeiras décadas do século XX. O pesquisador americano James Papez (1883-

1958) apresentou uma das primeiras tentativas de determinar o substrato neural associado ao 

controle cortical do comportamento emocional. Ainda no século XIX muito se discutiu se de fato 

todo comportamento emocional teria regulação cortical, já que em experimentos de ablação de 

porções do córtex, mantinham-se comportamentos de raiva no animal.  

Dois brasileiros se destacaram com o estudo do comportamento no Brasil de forma 

pioneira. Carolina Bori e Walter Hugo A. Cunha. Temas como ansiedade e depressão e o papel 

de neuromoduladores tais como a serotonina nas respostas de medo e ansiedade em modelos 

animais e humanos configuram algumas das áreas muito exploradas por grupos de pesquisas em 

várias Universidades brasileiras. Esses trabalhos tiveram como grupo inicial o departamento de 

Psicobiologia da Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto. A Etologia teve como um de seus 

primeiros pesquisadores o professor Walter Hugo Cunha no Departamento de Psicologia 

experimental da USP.  

Nas últimas décadas, vários pesquisadores formados na linha de estudos sobre bases 

neurais do comportamento emocional no Departamento de Psicobiologia da USP-RP vem se 

destacando. Estudos sobre depressão vêm sendo desenvolvidos nos Departamentos de 

Psicobiologia da UNIFESP e Unicamp. Alguns dos principais grupos de pesquisa sobre o 



 

comportamento animal e neuroetologia no Brasil hoje encontram-se no departamento de 

Psicologia experimental do Instituto de Psicologia da USP com toda uma geração de 

pesquisadores formados pelos professores Walter H. Cunha, César Ades e Fernando Leite 

Ribeiro, na área de Zoologia na UFMG, no departamento de Psicobiologia da UFRN e no 

departamento de Psicologia da UFSC.  

Carolina Bori (1924-2004) foi uma pesquisadora dedicada a pesquisas em Psicologia 

experimental. Formou-se em Pedagogia na USP em 1947 e concluiu o mestrado em 1952 na New 

School for Social Research. Em 1954, concluiu o doutorado em Psicologia sob a orientação de 

Annita de Castilho e Marcondes Cabral, com a tese Experimentos de interrupção de tarefas e a 

teoria de motivação de Kurt Lewin. Orientou mais de cem teses e dissertações. Teve publicações 

importantes que impulsionaram a psicologia experimental desde a década de 1950 sobre o 

comportamento.    

 

 

Figura 23: Foto de uma colônia dupla de formigas saúvas no laboratório de Psicologia comparada 

e Etologia no Instituto de Psicologia da USP 

 

 

4.6.10. Os estudos de César Timo-Iaria sobre ritmos biológicos 

 

César Timo-Iaria (1925-2005) foi um médico e professor na área de Neurofisiologia. 

Timo-Iaria se notabilizou na área de eletrofisiologia cerebral. Formou uma geração de 

pesquisadores em Neurociência, principalmente em São Paulo. Formou-se em medicina pela 

Escola Paulista de Medicina em 1952. Após se formar iniciou estudos em fisiologia na Faculdade 

de Medicina da USP de Ribeirão Preto com o professor Zeferino Vaz (1908-1981).  

A partir da década de 1950 (em 1955 Miguel Covian chega ao Brasil e cria o laboratório 

de Neurofisiologia; Timo-Iaria formou-se em fisiologia no laboratório de Covian), inicia sua 

carreira em neurofisiologia assumindo como professor assistente a cátedra de Fisiologia da 



 

Faculdade de Medicina da USP. Em 1962, defendeu a livre-docência na USP sob o título de 

Efeitos da estimulação do córtex cerebelar sobre motoneurônios espinais. Na sua carreira atuou 

com a primeira demonstração experimental de uma substância que é ativada por estimulação da 

área septal, produzindo vasodilatação na região do sistema nervoso em que é gerado o sono; 

mecanismos neurais de regulação da glicemia; mecanismos de desencadeamento da fome (tema 

muito explorado por Covian). O conjunto de suas pesquisas foi fundamental na formulação de 

uma teoria que enuncia que os comportamentos são caracterizados, em termos de expressão, por 

dois componentes: motores e vegetativos.  

Timo-Iaria desejava na adolescência fazer Física, mas consta em sua biografia que após 

ler Science of Life, coletânea escrita por H.G. Wells, interessou-se pela medicina, o que teria 

contribuído de forma central para sua escolha pela carreira médica. O conceito formulado no 

final dos anos 1970, em relação ao papel motor e vegetativo nos comportamentos ajudou a 

explicar um grande número de situações fisiológicas e patológicas, de forma que não eram 

compreendidas antes. Em 1970, sistematizou as características eletrofisiológicas do alerta e do 

sono no rato. Com isso, estabeleceu um modelo com roedores para pesquisas sobre o substrato 

neural do sono.      

 

4.6.11. Os estudos sobre Percepção no Brasil 

 

As pesquisas sobre a percepção, em particular a percepção visual, tiveram no Brasil dois 

pesquisadores em destaque. Os professores Dora Fix Ventura (1939-   ) e Luiz Carlos de Lima 

Silveira (1953-2016) se destacaram na introdução de grupos de pesquisa sobre o exame dos 

substratos neurais da percepção visual. Dora Fix formou-se em Psicologia na Universidade de 

São Paulo em 1961. Em contato com o professor Fred S. Keller (1899-1996), pioneiro na 

Psicologia experimental nos EUA e professor visitante na antiga Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras, onde Dora tinha se formado, teve o direcionamento na carreira para pesquisas em 

psicofísica da visão. Após se formar fez pesquisas no Experimental Psychology Department da 

Columbia University, onde obteve os títulos de mestrado (1964) e doutorado (1968) em 

Psicofísica e Fisiologia do sistema visual.   

Ao retornar ao Brasil montou o laboratório de Psicofisiologia sensorial no Instituto de 

Psicologia da Universidade de São Paulo. Em seu laboratório, inicialmente o grupo de pesquisa 



 

coordenado por Dora Fix estudou, a partir de modelos de invertebrados, os mecanismos visuais. 

Algumas das primeiras linhas de pesquisa do grupo foram sobre a resposta de fototaxia negativa 

em camarão de rio, migração de pigmentos na retina e estudos comportamentais de discriminação 

visual. Orientou pesquisas também sobre os efeitos farmacológicos no processamento sensorial.   

Dora foi responsável por apresentar uma pesquisa detalhada de um fenômeno pouco 

explorado na ocasião que era o fenômeno da facilitação retiniana. Desenvolveu essa pesquisa 

com a técnica de eletrorretinograma do olho composto de inseto. Possui parceria desde a década 

de 1980 com o grupo de Neurobiologia da Universidade Livre de Berlim, principalmente em 

pesquisas sobre o estudo comparativo de visão de cores em abelhas. Trabalhou também com 

métodos neuroanatômicos de microscopia óptica e eletrônica para a marcação de neurônios 

fisiologicamente identificados do sistema visual. Descobriu a existência de ilusão de formas em 

insetos (abelhas tropicais sem ferrão) e iniciou, na década de 1990, uma série de estudos sobre o 

sistema visual em aves.  

Luiz Carlos de Lima Silveira formou-se em Medicina em 1977 na Universidade Federal 

do Pará (UFPA) e concluiu o mestrado e doutorado em Biofísica na Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ), respectivamente, em 1980 e 1985. Desenvolveu pesquisa de pós-

doutoramento em Oxford em 1987. Foi fundador do programa de Pós-graduação em 

Neurociências e Biologia Celular na UFPA em 2003. Foi aluno de Eduardo Oswaldo Cruz e se 

notabilizou com pesquisas em Neurofisiologia, com ênfase na organização do sistema visual do 

homem e de outros primatas.    

Luiz Carlos foi agraciado com a Ordem nacional do mérito científico pelo Ministério da 

Ciência e Tecnologia em 2005. Recebeu outros prêmios e é membro de várias Academias de 

ciências nacionais. É um pioneiro em pesquisas sobre as bases neurais do processamento visual. 

Em sua tese de doutoramento no início da década de 1980 pesquisou a organização do sistema 

visual de roedores da Amazônia, examinando a distribuição de células ganglionares na retina. 

Recentemente desenvolveu projeto de pesquisa sobre o sistema eletrofisiológico avançado para 

monitoramento de retinopatias com uma ampla equipe de pesquisa, incluindo o grupo de pesquisa 

da professora Dora Fix Ventura. Ambos, Dora e Luiz Carlos, formaram inúmeros pesquisadores 

nas últimas décadas e se notabilizaram com pesquisas, em amplas linhas de ação, sobre o sistema 

visual.   

 



 

 

Figura 24: Dora Fix Ventura e Luiz Carlos Lima ao lado de Cristovam Wanderley Picanço 

Diniz e Eduardo Oswaldo Cruz no Laboratório de Neurobiologia do Instituto de Biofísica 

(UFRJ, 1978) 

 

4.6.12. O Centro de memória do ICBS na UFRGS  

 

Uma referência nacional em pesquisas sobre os mecanismo celulares, moleculares e 

farmacológicos dos processos de memória é o Centro de Memória associado ao Instituto do 

Cérebro (InsCer), coordenado pelo professor Ivan Izquierdo (1937-2021). O centro foi o primeiro 

a demonstrar que a extinção de memória aversiva é facilitada pela exposição a uma novidade e 

que o aprendizado da extinção da memória de medo ocorre sem a necessidade da evocação da 

memória original. Izquierdo é referência nacional e internacional em pesquisas sobre memória.  

Médico nascido em Buenos Aires e naturalizado brasileiro, tornou-se um especialista em 

Neurobiologia da memória e do aprendizado. Formou-se em medicina em 1961 na Universidade 

de Buenos Aires e completou o doutorado em Farmacologia em 1963 na mesma Universidade. 

Trabalhou por quase uma década na Universidade de Córdoba. Mudou-se para o Brasil nos anos 

1970 e trabalhou desde meados de 1978 em Porto Alegre. Por mais de duas décadas dirigiu o 

Centro de Memória do Departamento de Bioquímica do Instituto de Ciências Básicas da Saúde 

(ICBS) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Após aposentar-se na UFRGS 

transferiu-se para a PUC-RS.  

Ivan Izquierdo foi fundamental para pesquisas sobre as bases celulares do 

armazenamento e da evocação da memória. Trabalhou com ênfase nos mecanismos biológicos 

dos processos mnemônicos. Atuou com técnicas de neuroquímica, farmacologia, neurologia e 

neurofisiologia. Foi pioneiro em demonstrar o papel da adrenalina, dopamina, dos peptídeos 

opióides endógenos e da acetilcolina na modulação da consolidação da memória e da evocação 

de memória dependente de estado.  

No conjunto de sua obra, contribuiu para o entendimento das bases moleculares da 

formação, evocação, persistência e extinção da memória no encéfalo dos mamíferos, a 



 

dependência do estado endógeno e a discriminação funcional entre memórias de curta e longa 

duração. Foi membro de inúmeras Academias de Ciências no Brasil e no mundo. Em 2007, foi 

eleito membro da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos da América. Ivan 

Izquierdo foi aluno de Elisaldo Carlini (1930-2020), um dos fundadores da Sociedade Brasileira 

de Neurociências e Comportamento em 1977, em reunião no Departamento de Psicobiologia da 

Escola Paulista de Medicina.      

 

4.6.13. O problema mente-cérebro no Brasil e na América Latina 

 

O problema da consciência é hoje, considerado por vários pesquisadores, um dos 

grandes problemas científicos a ser solucionado nas próximas décadas. Tema historicamente 

associado a áreas como a Psicologia e a Filosofia, nas últimas quatro décadas se tornou tema de 

interesse dos neurocientistas. Embora a neurociência siga sua ampla agenda de pesquisa 

independente do problema da consciência (em outros termos também referenciado como o 

problema mente-cérebro).  

Para o filósofo norte-americano John R. Searle (1932-    ), o problema da consciência é 

um problema biológico como outro qualquer, talvez com um grau de complexidade maior e com 

características próprias, mas ainda assim um problema a ser solucionado pela ciência, tal como o 

problema digestão-estômago, o problema mente-cérebro consiste em um fenômeno biológico, 

sendo a consciência uma característica derivada do funcionamento do sistema nervoso.   

Ao longo do século 20, pesquisadores de distintas áreas tentaram contribuir para o 

problema. Destaco aqui a proposta do filósofo da ciência argentino Mario Bunge (1919-2020) e a 

introdução do tema como área de pesquisa no Brasil pelo trabalho do professor João de 

Fernandes Teixeira.  

Mario Bunge foi um físico e filósofo da ciência nascido em Buenos Aires. Foi defensor 

de uma posição epistemológica associada ao chamado realismo científico. Foi um forte 

combatente daquilo que se referia por pseudociências. Foi professor de Lógica e Metafísica na 

Universidade McGill em Montreal. A produção intelectual de Bunge incluía trabalhos que iam da 

Ontologia e Metodologia da pesquisa à Filosofia aplicada à compreensão de temas nas ciências 

naturais e ciências sociais. Em 1985, publicou o livro The Mind-Body problem: A 

Psychobiological approach, em que apresenta sua tese sobre o problema mente-cérebro numa 



 

perspectiva psicobiológica. Para Bunge, a consciência se define como um conjunto de atividades 

do cérebro e o mesmo propõe converter a ideia de mente em um sistema teórico. Nesse sistema, a 

atividade mental deve se adequar aos resultados das pesquisas em Neurofisiologia.  

Para Bunge, o problema mente-cérebro precisa superar três problemas iniciais: (1) a 

linguagem ordinária a que se designam os estados mentais; (2) a Neurociência é uma ciência 

jovem e; (3) trata-se de um problema ao mesmo tempo científico e filosófico.  

No Brasil, a obra do professor João de Fernandes Teixeira é fundamental como um dos 

introdutores do debate sobre a Filosofia da mente em território nacional e de diferentes 

abordagens, principalmente, a relação entre a Filosofia com a Inteligência artificial e a 

Neurociência na tentativa de compreensão do problema da consciência.  

João Teixeira formou-se em Filosofia pela Universidade de São Paulo e obteve o 

mestrado em Lógica e Filosofia da Ciência na Universidade de Campinas e, posteriormente, 

concluiu o doutorado em Filosofia e Ciência cognitiva na Universidade de Essex na Inglaterra. 

Desenvolveu pesquisa de pós-doutoramento no Center for Cognitive Studies da Universidade 

Tufts com o professor Daniel Dennett em 1998. João Teixeira publicou inúmeros livros e artigos 

sobre a Filosofia da mente. Em 1993, foi um dos principais responsáveis na criação da linha de 

pesquisa em Filosofia da mente e Ciência cognitiva no programa de pós-graduação em Filosofia 

na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).  

 

 

Figura 25: Professor João de Fernandes Teixeira (fonte: site pessoal do professor João Teixeira) 

 

4.6.14. A Neurobiologia do medo no Brasil 

 

Ao longo do século XX, a Psicologia tentou oferecer uma agenda de pesquisa sobre o 

conceito de Emoção, o que constitui tarefa difícil, uma vez que para autores distintos muda a 

ideia que se tem do conceito de Emoção. Com o avanço das pesquisas em Neurociência algumas 

características foram incluídas, apesar da variação conceitual. Os comportamentos emocionais, 



 

tanto as respostas quanto a percepção da própria emoção, possuem substratos neurais que 

coordenam esses comportamentos e a emoção possui uma função biológica evolutivamente 

selecionada.  

Algumas das teorias sobre as emoções ao longo do século XX que tiveram mais 

destaques foram propostas por William James (1842-1910) e Carl Lange (1834-1900). Essa 

teoria é conhecida como a teoria das emoções James-Lange, em que os autores propuseram que 

as emoções são sempre acompanhadas de determinadas respostas fisiológicas. De acordo com a 

teoria, alterações corporais derivadas de determinadas emoções deveriam ser interpretadas de 

maneira contrária. Por exemplo, o comportamento de medo do animal é gerado porque o mesmo 

está em fuga de um predador. Nessa linha, sentimos tristeza porque choramos. Essa tese teve boa 

aceitação nas primeiras décadas do século XX. A partir do trabalho de Walter Cannon (1871-

1945), as ideias de James-Lange foram questionadas. O ponto central de questionamento é que a 

existência fenomênica das emoções não dependeriam da presença das alterações fisiológicas.  

Em termos de substrato neural, o anatomista norte-americano James Papez (1883-1958) 

foi um dos primeiros a propor uma via neural responsável pela emoção. Na metade do século XX 

outros pesquisadores retomaram a ideia de Papez aperfeiçoando-a. Pesquisas associando a 

Amígdala ao medo condicionado em experimentos controlados, principalmente com pequenos 

primatas, e ao comportamento social.  

Uma teoria que influenciou as pesquisas em Neurobiologia do medo foi formulada por 

Robert Bolles (1928-1994). De acordo com Bolles, há um número limitado de respostas à ameaça 

nos animais e essa condição pode ser examinada em termos de substratos neurais como 

evolutivos. Há também um padrão de respostas a esses comportamentos (fuga ou congelamento).  

No Brasil, o trabalho do professor Newton Sabino Canteras se destaca nas últimas 

décadas no estudo dos aspectos neurais do comportamento de medo. O trabalho de Newton se 

concentrou na identificação das vias neurais mobilizadas nas respostas de medo e ansiedade, com 

modelo de roedores. Algumas das conclusões dos trabalhos do grupo de pesquisa do professor 

Newton descrevem como ratos expostos a um predador natural (gato) exibem respostas de medo 

evidentes (fuga ou congelamento) e ocorre ativação de um grupo de células de estruturas 

hipotalâmicas no núcleo anterior do hipotálamo, a parte dorsomedial do núcleo ventromedial e o 

núcleo pré-mamilar dorsal. 



 

Newton Canteras formou-se em Medicina pela Universidade de São Paulo em 1980, 

concluindo respectivamente, o mestrado e doutorado em 1986 e 1988, em Fisiologia humana pela 

mesma Universidade. É professor no Departamento de Anatomia do Instituto de Ciências 

Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB-USP) onde atua principalmente com pesquisas 

em neuroanatomia funcional com destaque no estudo das bases neurais de comportamentos 

motivados. 

 

 

Figura 26: Experimento realizado no laboratório do ICB em que o rato, depois de habituado ao 

local, foi exposto ao predador (Foto: Newton Canteras). Fonte: Aun 50 anos, Ano: 48 - Edição 

Nº: 93 – Saúde. 

 

4.6.15. A Neurociência na Venezuela 

 

Organismo autônomo vinculado ao ministério do poder popular para a Educação 

universitária, ciência e tecnologia, na década de 1950 inicia-se um processo de 

institucionalização da ciência com políticas científicas na Venezuela. Nesse primeiro momento, a 

ciência básica teve prioridade em relação à ciência aplicada. Em abril de 1954, foi fundado o 

Instituto Venezolano de Neurologia e Investigaciones Cerebrales (IVNIC) com a direção inicial 

de seu fundador Humberto Fernández-Moran (1924-1999). Inúmeros pesquisadores estrangeiros 

foram incentivados a trabalhar no instituto com o objetivo de dotá-lo de reconhecimento 

internacional. Foi o primeiro centro de pesquisa na América Latina a instalar um reator nuclear 

no centro de Física.  

Nos anos seguintes iniciou-se uma revisão no IVNIC, uma vez que suas pesquisas eram 

focadas exclusivamente no sistema nervoso. A nova proposta incluía um modelo multidisciplinar, 

em que várias áreas de pesquisa seriam contempladas. Na década de 1970, já com uma gama 

considerável de linhas de pesquisa, cria-se o centro de estudos avançados. Em 1955, o IVNIC 

passa a se chamar Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas (IVIC). O primeiro diretor 

foi Marcel Roche (1920-2003), que dirigiu a instituição entre os anos 1959 e 1969. No cenário 



 

das pesquisas em relação ao sistema nervoso, Humberto Fernández-Moran foi figura importante 

na ciência venezuelana e mundial na segunda metade do século 20. Ofereceu contribuições 

originais para o desenvolvimento da área de microscopia eletrônica.  

Fernández foi o fundador do IVNIC, instituto precursor do atual IVIC. Foi ministro da 

Educação no final do governo de Marcos Pérez Jiménez em 1958. No mesmo ano mudou-se para 

os EUA onde trabalhou na Universidade de Chicago e contribuiu diretamente no programa Apolo 

da NASA. Foi casado com a sueca Anna Browallius com quem teve duas filhas. Faleceu em 

Estocolmo vitima de um aneurisma cerebral. Formou-se em medicina na Universidade de 

Munique; realizou internato em Neurologia e Neuropatologia na Universidade George 

Washington entre 1945 e 1946, posteriormente, fez residência em Neurocirurgia no Hospital 

Serafimer em Estocolmo. Trabalhou ainda como pesquisador na área de microscopia eletrônica 

de 1947 a 1949 no Instituto Nobel de Física. Dai podemos ver a tamanha versatilidade de 

Fernández, atuando em várias áreas em ascensão no cenário científico internacional.  

Quando, em 1954, propôs a criação do IVNIC, Fernández tinha como objetivo 

incorporar os mais recentes avanços em microscopia eletrônica ao estudo do sistema nervoso. Ele 

dirigiu o IVNIC desde sua criação até 1958. Em 1955, criou a cátedra de Biofísica na 

Universidade Central da Venezuela. Algumas de suas contribuições mais importantes foram: em 

1955 patenteou o bisturi ponta de diamante; em 1959 contribuiu ao uso da crio-fixação e técnicas 

de preparação a baixas temperaturas em Hélio II, aplicando essa técnica ao estudo da 

ultraestrutura dos tecidos; contribuiu ao conhecimento da estrutura do nervo; em 1960, propôs 

pela primeira vez observar diretamente amostras hidratadas congeladas (frozen-hydrated), 

construindo o primeiro modelo de crio-microscópio eletrônico e o primeiro crio-portamostra. 

Para muitos, foi quem primeiro propôs o conceito de Crio-microscopia eletrônica. Foi 

considerado, pela Universidade Harvard, em uma lista como um dos cem mais influentes 

cientistas que contribuíram ao desenvolvimento científico no século 20.  

Podemos ver o quanto foi importante e original seu trabalho com microscopia eletrônica 

em relação à observação de ultraestrutura dos tecidos, quando em 2017 os ganhadores do prêmio 

Nobel de Química (Jacques Dubochet, Joachim Frank e Richard Henderson) ganharam 

justamente por seus trabalhos no desenvolvimento da microscopia crio-eletrônica.              

 



 

 

Figura 27: Fernández trabalhando em microscopia eletrônica na década de 1950 e 

imagens (crio-microscopia eletrônica; Nobel de 2017) 

 

 

4.6.16. A introdução da Neuroquímica na Argentina 

 

A vida de três pesquisadores argentinos, de alguma forma entrelaçadas entre si, podem 

dar uma ideia de como estudos em áreas como a Bioquímica e a Química tiveram importância na 

formação da ciência argentina no século 20. Dois desses três pesquisadores foram laureados com 

o prêmio Nobel, um em Química em 1947 e outro em Fisiologia ou Medicina em 1970. 

Embora as pesquisas desses três pesquisadores não se relacionassem sempre com temas 

associados ao sistema nervoso, o conjunto de suas obras pode certamente ser considerado um 

ponto forte na introdução da Neuroquímica na Argentina. Nosso primeiro protagonista foi 

Ranwell Caputto (1914-1994). Caputto formou-se em Medicina na Universidade de Córdoba. 

Iniciou suas pesquisas nessa cidade e se aperfeiçoou na Universidade de Cambridge. Ao retornar 

para a Argentina fez parte da equipe liderada por Luis Leloir (1906-1987), futuro ganhador do 

prêmio Nobel em Química.     

Em 1963, Caputto ingressa na Faculdade de Ciências Químicas da Universidade 

Nacional de Córdoba onde inicia pesquisa em Química biológica. Sua principal linha de pesquisa 

esteve relacionada, majoritariamente, com o papel que os lipídios tinham no sistema nervoso. 

Com segurança, podemos considerar Caputto uma figura inovadora e um dos primeiros 

pesquisadores a ter como foco a Neuroquímica em sua principal área de interesse em solo 

argentino. Foi membro do Instituto de Investigações Bioquímicas da Fundação Campomar 

(atualmente Fundação Instituto Leloir). Foi professor titular de investigação Bioquímica na 

Escola de Medicina da Universidade de Oklahoma. 

Outro de nossos atores aqui foi Bernardo Alberto Houssay (1887-1971). Fisiologista 

argentino ganhador do prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1947 a partir de suas 

pesquisas sobre hormônios secretados pela glândula hipófise. O prêmio Nobel de Química de 

1947 foi dividido entre três pesquisadores. Metade atribuido em conjunto a Carl Ferdinand Cori e 



 

Gerty Theresa Cori pela descoberta do curso de conversão catalítica do glicogênio e a outra 

metade foi entregue a Houssay pela descoberta do papel desempenhado pelo hormônio do lobo 

anterior da hipófise no metabolismo dos açúcares. Em seu discurso de entrega do Nobel, Houssay 

falou sobre o papel da hipófise no metabolismo de carboidratos e no diabetes. Houssay foi revisor 

da tese de doutoramento de nosso terceiro protagonista e também ganhador do prêmio Nobel em 

1970.  

Luis Federico Leloir (1906-1987), médico e bioquímico argentino (nascido em Paris). 

Foi laureado em 1970 com o prêmio Nobel de Química. Seu principal trabalho e que é 

comumente associado ao Nobel e refere aos nucleotídeos do açúcar e seu papel na síntese dos 

carboidratos. Após se formar em Medicina na Universidade de Buenos Aires, em 1932 inicia suas 

atividades como residente no Hospital das Clínicas e como médico interno do Hospital Ramos 

Mejia. Em 1933 conhece Houssay, que irá monitorar sua tese de doutoramento. Pesquisa 

desenvolvida sobre as glândulas suprarrenais e o metabolismo dos carboidratos. Em 1936, viaja 

até a Inglaterra onde inicia um período de pesquisas na Universidade de Cambridge sob a 

supervisão do vencedor do Nobel Frederick Gowland Hopkins (vencedor do Nobel em 1929 de 

Fisiologia ou Medicina após descobrir que as vitaminas são fundamentais para a regulação do 

funcionamento do organismo).        

Em 1943 é expulso da Faculdade de Medicina na Argentina, saindo do país meio às 

pressas por ter assinado um manifesto público em oposição ao regime nazista alemão, em uma 

época em que o governo argentino nutria certa proximidade com o governo alemão. Migrou para 

os EUA, ocupando o cargo de pesquisador associado no Departamento de Farmacologia da 

Universidade de Washington, cargo esse que era ocupado anteriormente por Gerty Cori, 

vencedora do Nobel em conjunto com seu antigo professor Houssay em 1947.  

Com inúmeros encontros e desencontros, esses três pesquisadores argentinos 

contribuíram de forma imprescindível para a formação e introdução da Neuroquímica e áreas 

correlatas na Argentina, com o peso de dois prêmios Nobeis.   

 



 

 

 

Figura 28: Fotos de Ranwell Caputto, Bernardo Houssay e Luis Leloir 

 

4.6.17. A Neurociência no México 

 

Em termos oficiais, é somente na segunda metade do século 20 que se iniciam as 

pesquisas em Neurociência básica, bem como a criação de institutos específicos de pesquisa em 

Neurociências e áreas afins no México. Em particular, a Sociedade Mexicana de Ciências 

Fisiológicas, fundada em 1957, e o Instituto Nacional de Neurologia e Neurocirurgia (INNN), 

em 1964. Um nome importante como pioneiro nas pesquisas em Neurociência básica no México 

foi Raúl Hernandez Peón (1924-1968). Hernandez Peón fez parte de um grupo de pesquisadores 

da geração de 1920 que se dedicaram à Neurofisiologia. Alguns desses pesquisadores foram 

Augusto Fernandez Guardiola, Carlos Guzman Flores, Victor Alcaraz entre outros. Esses 

primeiros pesquisadores em Neurociência no México se notabilizaram com pesquisas sobre os 

mecanismos neurofisiológicos da atenção, memória e outros aspectos cognitivos. Foram os 

primeiros pesquisadores a estabelecer uma forte relação de parceria em pesquisa entre o INNN e 

a principal universidade mexicana, a Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM) 

fundada em 1910.     

Alguns desses pesquisadores estiveram presentes na fundação em 1957 da Sociedade 

Mexicana de Ciências Fisiológicas, marcando presença em uma instituição significativa na 

institucionalização das pesquisas em Neurociência, demarcando uma contribuição original na 

América Latina nessa área. Um desses pesquisadores foi Arturo Rosenblueth (1900-1970), 

fisiologista e vencedor do prêmio nacional de ciências e artes em 1966. Rosenblueth iniciou 

seus estudos na Cidade do México e, posteriormente, mudou-se para Berlim e Paris onde obteve 

o título de médico. Retornou em 1927 ao México trabalhando um período ainda em 1930 na 

Universidade Harvard no Departamento de Fisiologia sob a orientação de Walter Cannon (1871-

1945). Com Cannon examinou a mediação química da homeostase, publicando uma obra em 



 

1937 sobre a Fisiologia do sistema nervoso autônomo. Trabalhou ainda com Norbert Wiener 

(1894-1964), pioneiro da cibernética, com quem publicou o livro em parceria com Julian 

Bigelow (1913-2003) intitulado Behavior, Purpose and Teleology em 1943.  

Em 1944, Rosenblueth inicia suas atividades como professor de Fisiologia na UNAM. 

Desde a década de 1930 e do período de pesquisas com Cannon se dedicou ao estudo da 

transmissão química dos elementos neurais. Outro pesquisador dessa geração importante para os 

estudos iniciais em Neurociência no México foi Jesus Alanis. Alanis contribuiu ao 

conhecimento da anatomia e fisiologia do sistema de condução especializado participando da 

descoberta doenças associadas ao sistema de condução elétrica do bloqueio atrioventricular. 

Trabalhou no Instituto Nacional de Cardiologia na Cidade do México e colaborou em algumas 

pesquisas em Neurociência com Rosenblueth. Fez parte da equipe que registrou pela primeira 

vez a atividade elétrica do coração em um modelo experimental de cão.  

Ramon Alvarez-Buylla (1919-1999), médico e cirurgião espanhol, atuou com Histologia 

e Neurofisiologia no México. Foi exilado no México em 1947, tendo estudado e morado em 

1946 na URSS. Na Rússia, estudou medicina e fez doutoramento em Fisiologia na Academia de 

Ciências da Rússia. Sua família seguiu o caminho da ciência no México, sendo seus dois filhos 

ganhadores de prêmios por pesquisas por instituições importantes de pesquisa no México. Sua 

principal linha de pesquisa no México até meados da década de 1960 foi sobre a fisiologia dos 

receptores em células nervosas. Foi um dos primeiros pesquisadores na América latina a 

registrar as respostas locais dos corpúsculos de Pacini em 1953 publicando o artigo Local 

responses in Pacinian corpuscles no American Journal of Physiology. Colaborou com 

Rosenblueth no Departamento de Fisiologia do Instituto Nacional de Cardiologia.  

Carlos Guzman Flores, outro importante pesquisador mexicano dessa geração, foi 

assessor para investigações científicas neurológicas no Instituto Nacional de Neurologia. 

Pesquisador premiado pela Academia de Investigações Científicas. Especializou-se no estudo 

dos mecanismos neurais da memória. Guzman Flores iniciou sua carreira nos anos 1920. 

Sempre muito interessado em eletricidade, desenhou circuitos eletrônicos com o intuito de 

analisar a atividade elétrica do sistema nervoso a partir de simulações. Um dos objetivos nos 

desenhos experimentais de Guzman Flores era criar circuitos eletrônicos embebidos em 

molduras plásticas, que, combinados com amplificadores operacionais, dessem como resultado 

uma espécie de computador analógico com diversas funções, entre elas a análise da atividade 



 

multineuronal. Esse aparato permitia a Guzman Flores detectar padrões de descarga com 

significado funcional. Os anos 1950 e 1960 foram profundamente influenciados pelo 

desenvolvimento da computação e suas aplicações diversas.       

 Figura 29: Entrada da Unidade de Investigações cerebrais do Instituto 

Nacional de Neurologia e Neurocirurgia. Da esquerda para a direita: José Calvo, Simón 

Brailowsky, Henri Gastaut, Miguel Condés Lara e Augusto Fernandez-Guardiola.   

 

 

4.6.18. A Neurociência cubana 

 

A formação da Neurociência cubana remonta às primeiras décadas do século 20 pela via 

da formação da Neurologia inicialmente. Um dos primeiros artigos com relação a pesquisas sobre 

o sistema nervoso publicado em Cuba foi escrito por Julio Longrou (1794-1864). Longrou era um 

médico francês e professor de Fisiologia humana na Universidade de Havana. Este artigo foi 

publicado em 1845 sob o título de Lesiones dinâmicas del sistema nervioso na Revista 

Observador Habanero, revista fundada por Longrou. 

Outro pesquisador que se notabilizou na segunda metade do século 19 em Neurologia foi 

Manuel González Echeverria. Echeverria nasceu em Havana em 1833 e formou-se em Medicina 

em Paris em 1860, em 1862 mudou-se para Nova York onde aprofundou seus estudos em 

Neurologia e Epileptologia. Em 1874, apresentou uma palestra intitulada Locura Epiléptica na 

Real Academia de Ciências Médicas Físicas e Naturais. Uma curiosidade a seu respeito que 

demonstra sua notoriedade internacional no tratamento de epilepsia pode ser vista quando em 

1878 foi chamado a Roma para atender o Papa Pio IX, que sofria com frequentes ataques 

epiléticos.    

Nas primeiras décadas do século 20, a Neurologia cubana avança, incluindo pesquisas 

básicas relacionadas a distúrbios do sistema nervoso, embora não possamos falar ainda de uma 

área da Neurociência em termos oficiais. Outro neurologista importante nesse período foi Rafael 

Pérez-Vento Nin (1875-1923), professor de Fisiologia na Universidade de Havana. Rafael Nin 

produziu pesquisas sobre uma proposta de método anatomoclínico em neuropatologia (1900), 



 

sobre ataxia cerebelosa experimental (1903), hemiplexia e paralisia pseudo-bulbar por lesão 

unilateral do cérebro (1904), sobre cromatólise e alterações cadavéricas dos centros nervosos 

(1906) e outros trabalhos.  

O ensino de Neurologia em Cuba está vinculado ao trabalho de José A. Valdés Anciano 

(1867-1923). Entre os anos de 1904 e 1905 coordenou o curso complementar sobre enfermidades 

nervosas e mentais. Esse curso é considerado um dos primeiros da disciplina específica de 

Neurologia. Em 1906, Anciano torna-se o único médico da América Latina a ser membro da 

Sociedade Neurológica da Filadélfia. No mesmo ano cria-se a cátedra de Patologia e Clínica de 

enfermidades nervosas e mentais na Faculdade de Medicina da Universidade de Havana. A partir 

desse período aumentou significativamente o número de disciplinas específicas de Neurociência 

na Universidade de Havana na área Médica. Pesquisadores que ocuparam essas cátedras foram 

Federico Grande Rossi (1861-1942), Diego Tamayo Figueredo (1853-1926), Luis Ortega 

Bolaños (1872-1948) e Pedro A. Lastillo Martínez (1896-   ). No Ensino de Neuroanatomia se 

notabilizou Jesús L. Cornide Salvá (1902-1989). A Sociedade Cubana de Neurologia e 

Psiquiatria foi fundada em 1925 nessa onda de crescimento das pesquisas em Neurologia.  

O Centro de Neurociência de Cuba (CNEURO) foi fundado em 1969 e se notabilizou na 

década de 1970 como um dos primeiros grupos no mundo a utilizar a computação para a análise 

da atividade elétrica cerebral. Algumas das principais linhas de pesquisa do CNEURO 

atualmente, e que estão algumas desde sua fundação, são a relação entre a Neurociência 

Cognitiva, Social e experimental; Neurofisiologia clínica; Neurodiagnóstico; Biologia molecular; 

Bioimplantes e a Neuroinformática.         

 

 

Figura 30: Doutor Carlos Correa, neurocirurgião cubano na primeira metade do século XX e seu 

material de trabalho  

 

4.6.19. A Neurociência no Uruguai 

 



 

Seguindo o curso semelhante a outros países na América Latina, o desenvolvimento da 

Neurociência no Uruguai está historicamente vinculado ao desenvolvimento da Neurologia. 

Podemos observar três grandes momentos ou fases dessa trajetória desde a segunda metade do 

século 19 até a segunda metade do século 20 e, posteriormente a formação oficial da 

Neurociência como uma área autônoma e independente.  

O desenvolvimento inicial da Neurologia no Uruguai se deu nesses primórdios a partir 

da preocupação com a proliferação de doenças associadas ao sistema nervoso. Francisco Soca 

(1856-1922), foi um médico formado em Montevidéu e que estudou também em Paris. Dedicou-

se a entender as patologias do sistema nervoso. Em sua tese de doutoramento examinou a história 

da ataxia de Friedreich em 1883 e continuou pela década seguinte examinando clinicamente essa 

doença. Outro pesquisador importante nessa primeira fase da Neurologia uruguaia foi Jacinto de 

León (1858-1934). León foi professor de Física biológica até 1916, com interesse quase 

exclusivo em estudos sobre o sistema nervoso, tanto clínicos como de outras disciplinas. 

Em 1926, funda-se o Instituto de Neurologia do Uruguai. Em 1949, os desdobramentos 

das atividades do Instituto de Neurologia avançam para um projeto de nacionalização da área e é 

fundada a Sociedade de Neurologia. Ao redor da fundação do Instituto de Neurologia se 

desenvolveu todo um programa de pesquisa sobre o sistema nervoso, incluindo tanto pesquisas 

de base quanto clínicas. Em meados das décadas de 1940 e 1950 entra-se no que podemos 

considerar a terceira fase de desenvolvimento da Neurologia e Neurociência no Uruguai. Com a 

criação em 1949 da Sociedade de Neurologia inicia-se um projeto de institucionalização e 

nacionalização dessas áreas. Ainda que a Neurologia seja oficialmente a especialidade em foco, 

muito do que consideramos Neurociência já era desenvolvido nesses centros e espaços de 

pesquisa e ensino em neurologia. Em termos oficiais, a Sociedade de Neurociência do Uruguai 

seria criada somente em 1994.  

O primeiro presidente da Sociedade de Neurologia foi Alejandro H. Schroeder (1890-

1954), um neurologista e neurocirurgião uruguaio com intensa atividade docente e com 

atividades de pesquisa em diversos campos da Neurologia e da Neurociência. Schroeder esteve 

na Europa após se formar em medicina, visitando vários centros de pesquisa com o intuito de 

ampliar seu leque de opções e acompanhar o que de pesquisas sobre o sistema nervoso se fazia na 

Europa. Visitou o neuroanatomista Oskar Vogt (1870-1959) em Berlim, o professor Georges 

Guillain (1876-1961) em Paris e Rio Hortega (discípulo de Santiago Ramón y Cajal) em Madrid. 



 

De volta ao Uruguai no final de 1928, dedica-se à docência na Universidade assumindo a cátedra 

de Neurologia e a pesquisas sobre patologias do sistema nervoso.    

 

 

Figura 31: Ata da primeira reunião da Sociedade de Neurologia do Uruguai (SNU) em 1949 

(fonte: site oficial da SNU).  

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Conclusão 

 

  Os programas disciplinares (capítulo 2) configuram o processo de institucionalização das 

disciplinas científicas. A formação dos programas disciplinares é um processo de longa duração 

em que vários aspectos concorrem para a formação e consolidação de uma nova disciplina 

científica, aspectos esses que são de natureza sociopolítica no sentido de conflitos envolvendo os 

praticantes na consolidação das respectivas áreas disciplinares. As marcas da formação de um 

programa disciplinar são, majoritariamente na ciência contemporânea, derivadas de uma agenda 

de pesquisa comum (o que chamei de unidade teórica em torno de um conjunto de teorias) e 

surgem dentro de alguma disciplina já formada ou em processo de formação mais avançado. 

Essas marcas são a criação de departamentos e institutos específicos, periódicos especializados, 

programas de pós-graduação, cadeiras específicas entre outras instâncias.  

  A formação do programa disciplinar da Neurociência ocorreu em dois momentos 

consecutivos; inicialmente ocorreu a unidade teórica em torno do conceito de neurônio 

(parcialmente examinado no capítulo 3) por pesquisadores que trabalhavam interno ao processo 

de formação disciplinar da Histologia. Esses primeiros estudiosos sobre o tecido nervoso que 

participaram a formação da teoria neuronal praticavam a histologia, eram em termos disciplinares 

histologistas. O segundo momento da formação disciplinar da Neurociência (capítulo 4) ocorreu 

no século XX em um processo de longa duração. As primeiras décadas do século XX ofereceram 

uma agenda de pesquisa que agrupou os estudos sobre o sistema nervoso, ao mesmo tempo que 

foi um período de consolidação da teoria neuronal inicia-se a formação do programa disciplinar 

da Neurociência. O processo de formação disciplinar é algo lento e não segue nenhum padrão; 

trata-se de mudanças sociais no sentido de formação institucional da nova disciplina e que não 

ocorre de forma simétrica em regiões distintas (na América latina esse processo inicia-se somente 

na segunda metade do século XX).  

  A presente tese apresentada sobre a formação do programa disciplinar da Neurociência, 

embora tenha examinado apenas o caso da Neurociência, entendo que a formação dos programas 

disciplinares da ciência no mundo contemporâneo, em particular as novas disciplinas formadas 

no século XX seguem um padrão semelhante, até mesmo em função do caráter interdisciplinar 



 

que muitas apresentam. Entendo ser uma dinâmica diretamente tributária da maneira como a 

Ciência contemporânea se organiza em torno do nível de especialização alcançado, da relação 

intrínseca com a tecnologia e os Estados e a forma de financiamento da Ciência. Nesta tese a 

dimensão descritiva do processo deu enfase ao caráter interdisciplinar na formação do programa 

disciplinar, não sendo possível aprofundar as outras dimensões (relação com o Estado e o 

financiamento das pesquisas).      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Bibliografia 

 

6.1. Fontes primárias: dicionários e manuais de Neurociência 

 

A dictionary of Psychological Medicine (DPM). Tuke, H. Philadelphia: Blakiston, Son  & Co, 

 1892. vol. I.  

 

A dictionary of Scientific Terms (DST). Henderson, I. F. & Henderson, W. D. London:  Oliver 

and Boyd, 1920.  

 

A dictionary of terms used in medicine and the collateral sciences (DTM). Hoblyn, R.  D. 

Philadelphia: Lea & Blanchard, 1845. 

 

A dictionary of the german terms used in medicine (DGTM). Cutter, G. R. New York: 

 Putnam’s Sons, 1879.  

 

American men of Science (AMS). Cattell, J. M. & Brimhall, D. R. New York: The  Science 

Press, 1921.  

 

Anatomical names: especially the Basle Nomina Anatomica (BNA). Eycleshymer, A.  C. New 

York: William Wood & Company, 1917.  

 

Anatomical Terms: Their origin and derivation (AT). Field, E. J. & Harrison, R. J. 

 Cambridge: Heffer & Sons, 1947.  

 

A new medical dictionary; containing an explanation of the terms (NMD). Robert  Hooper. 

Philadelphia: Griggs & co. Printers, 1817.   

 



 

An illustrated dictionary of medicine biology and allied sciences (IDMB). Gould, G.  M. 

Philadelphia: Blakiston’s Son & Co, 1899.  

 

De Humani Corporis Fabrica. Epítome. Tabulae sex (HCF). Vesalius, A. São Paulo:  Ateliê 

editorial; Imprensa oficial do Estado; Campinas: Editora Unicamp, 2002.   

 

Diccionario de la Real Academia Española (DRAE). 22ª edición, 2001 (site:  www.rae.es).   

 

Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico (DMBHE). Gabaudan, F. C. & 

 Bracero, J. U. Ediciones Universidad Salamanca (site: dicciomed.eusal.es).   

 

Diccionario de neurociências (DN). Mora, F. & Sanguinetti, A. M. Madrid: Alianza 

 editorial, 1994. 

 

Diccionario Griego-Español (DGE). Adrados, 1998. Proyecto Diccionario Griego- Español 

(site: dge.cchs.csic.es).  

 

Dicionário de neuroanatomia (DNA). Gusmão, S. S. & Ribas, G. C. Rio de Janeiro: 

 Dilivros, 2009.    

 

Dicionário de Psicologia (DP). Piéron, H. Rio de Janeiro: Globo, 1987.   

 

Dictionary of arts & Sciences (DAS). White, M. A. Philadelphia: Brown Printer, 1818.  vol. IV. 

 

Dictionary of biological equivalents german-english (DBGE). Artschwager, E.  Baltimore: The 

Williams & Wilkins Company, 1930.  

 

Dictionary of Philosophy and Psychology (DPP). Baldwin, J. M. London: Macmillan  and Co, 

1902. vol II.  

 

Dictionnaire des Sciences Naturelles (DSN). Levrault, F. G. Tome XIX: GLA-GRZ.  Paris, 

1821. 

http://www.rae.es/
http://www.dicciomed.eusal.es/


 

 

Die Anatomische Nomenclatur. Nomina Anatomica (NA). Wilhelm His. Leipzig:  Verlag 

von veit & comp, 1895.  

 

Handbook of general Psychology (HGP). Pillsbury, W. B. & Pennington, L. A. New York: The 

Dryden Press, 1942.  

 

Histología del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados (HSNa). Tomo I. Ramón y 

Cajal, S. [1899a] Madrid: Consejo Superior de Investigaciones  Científicas, 2007a.  

 

Histología del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados (HSNb). Tomo II. Ramón y 

Cajal, S. [1899b] Madrid: Consejo Superior de Investigaciones  Científicas, 2007b. 

 

Nineteenth-Century origins of Neuroscientific concepts (NCONC). Clarke, E. & Jacyna, L. S. 

Berkeley: University of California Press, 1987.   

 

Phrenological Dictionary (PD). Fowler, L. N. & Fowler, J. A. New York: Fowler & Wells 

 Co, 1894.  

 

Problemas de linguagem anatômica (PLA). Louro, J. I. Porto: edição do jornal do médico, 

1944.  

 

Terminologia histológica: International Terms for Human Cytology and Histology  (TH-

FICAT). Federative International Committee on Anatomical Terminology (FICAT). Baltimore: 

Lippincott Williams & Wilkins, 2008.    

 

The essentials of histology, descriptive and practical for the use of students (EH). 

 Sharpey-Schäfer, E. A. London: Longmans, Green, and Co, 1885.   

 

Vocabulário de termos anatômicos (VTA). Coelho, P. J. Juiz de Fora, MG: Universidade 

Federal de Juiz de Fora, 1967.  



 

 

 

6.2. Fontes secundárias 

 

 

ACKERKNECHT, E. H. A short history of medicine. New York: Ronald Press Co., 1968.  

 

ADRIAN, E. D. The mechanism of nervous action: Electrical studies of the 

 neurone. Pennsylvania: The Eldridge Reeves Johnson Foundation Lectures,  1931. 

 

AMARAL, I. M. S. P. A emergencia da bioquímica em Portugal: as escolas de 

 investigação de Marck Athias e de Kurt Jacobsohn. Porto: Fundação Calouste 

 Gulbenkian, 2006a.    

 

_______. The emergente of new scientific disciplines in portuguese medicine: Marck 

Athias’s histophysiology research school, Lisboa (1897-1946). Annals of  Science, vol. 

 63, n. 1, 2006b. (pp. 85-110).  

 

_______. Os “bioquímicos” portugueses. Boletim Olhares Quirais, 2008. (pp. 23- 27).  

 

_______. Da química à bioquímica: o percurso científico de Kurt Jacobsohn em 

 Portugal  (1929-1979). Química 120, 2011. (pp. 49-54).   

 

ANASTASSIOU ET AL. Ephaptic coupling of cortical neurons. Nature Neuroscience, 14 

(2): 01-27, 2011.  

 

ARVANITAKI, A. Effects evoked in an axon by the activity of a contiguous one.  Journal 

of Neurophysiology, 5 (2): 89-108, 1942.  

 

AZMITIA, E. C. Cajal and brain plasticity: Insights relevant to emerging concepts 

 of mind. Brain Research Reviews, 55, 395-405, 2007. 

 

     ________ (2002). Cajal’s hypotheses on neurobiones and neurotropic factor match properties 

of microtubules and S-100 β. Progress in Brain Research 136: 87-100.   

 

 

BAKER, J. R. The cell-theory: a restatement, history, and critique. Part I.  Quarterly 

 Journal Microscopical Science, vol. 89, part 1 September, 1948. pp. 103-125.      

 

_________. The cell-theory: a restatement, history, and critique. Part II. Quarterly 

 Journal Microscopical Science, vol. 90, part 1 March, 1949a. pp. 87-108. 

 

_________. The cell-theory: a restatement, history, and critique. Addendum Part  II. 

Quarterly Journal Microscopical Science, vol. 90, part 3 September, 1949b.  p. 331. 

 



 

_________. The cell-theory: a restatement, history, and critique. Part III, the cell  as a 

morphological unit. Quarterly Journal Microscopical Science, vol. 93, part  2 June, 1952. 

pp. 157-190. 

 

_________. The cell-theory: a restatement, history, and critique. Part IV, the 

 multiplication of cells. Quarterly Journal Microscopical Science, vol. 94,  part 4 

 December, 1953. pp. 407-440. 

 

_________. The cell-theory: a restatement, history, and critique. Part V, the 

 multiplication of nuclei. Quarterly Journal Microscopical Science, vol. 96, part 4 

 December, 1955. pp. 449-481. 

 

BARLOW, H. B. Single units and sensation: A neuron doctrine for perceptual 

 psychology. Perception 1: 371-394. 1972.  

 

_______. The neuron doctrine in perception. In: Gazzaniga, M. (Org.). The 

 Cognitive Neurosciences. Cambridge: MIT Press, 1995. 

 

BEALE, L. S. Protoplasm; or, life, force, and matter. London: J. Churchill & Sons, 

 1870. 

 

BEAR, M. F. et al. Fundamentos. In: _____. Neurociências: desvendando o sistema 

nervoso. Porto Alegre: Artmed, 2002. pp. 02-253. 

 

BERTHOZ, A. (Org.). Lições sobre o corpo, o cerebro e a mente: as raízes das 

 ciencias do conhecimento no Collège de France. Bauru, SP: Edusc, 2005. 

 

BLANES, T. Sobre algunos puntos dudosos de la estructura del bulbo olfatório. Revista 

 Trimestral Micrográfica, vol. III. Madrid: Imprenta y Libreria de  Nicolas Moya, 1898.   

 

BODANIS, D. Universo elétrico: a impressionante história da eletricidade. Rio de  Janeiro: 

 Record, 2008. 

 

BOLTZMANN, L. Escritos populares. São Leopoldo, RS: editora Unisinos, 2005.  

 

BORING, E. G. A history of experimental psychology. New York: Century  Company, 

 1929. 

 

BORING, E. G.; HERRNSTEIN, R. J. (Orgs.). Textos básicos de história da 

 Psicologia. São Paulo: Editora Herder, 1971.  

 

BRACEGIRDLE, B. A History of microtechnique: The evolution of the microtome 

 and the development of tissue preparation. Second Edition. London: Science 

 Heritage Ltd, 1987. 

 



 

BRAID, J. Neurypnology, or the rationale of nervous sleep considered in relation  to 

 animal magnetismo or mesmerism. London: George Redway, 1899. (Introduction 

 and chapter 1; pp. 83-108).  

 

BRAUDEL, F. História e Ciências Sociais. A longa duração. In: Escritos sobre a 

 História. São Paulo: Perspectiva, 2007. (pp. 41-78). 

 

BURCH, G. E.; DE PASQUALE, N. P. A history of electrocardiography. Chicago:  Year 

 book medical publishers, 1964. 

 

BURCH, G. J. The capillary electrometer: In theory and practice. London, 1896.  

 

CALKINS, M. W. Association: An essay analytic and experimental. Psychological 

 Review Monograph Supplement, 1, n. 2. 1896. 

 

CARLSON, E. T.; SIMPSON, M. M. Models of the nervous system in eighteenth  century 

 psychiatry. Bulletin of the History of Medicine. Vol. 43, March- April,  n. 2, 1969. pp. 

 101-115. 

 

CARNOY, J. B. Biologie Cellulaire: Étude comparée de la cellule dans les deux régnes. 

 Fascicule I. Lierre: Joseph van In & Cie, 1884. (pp. 06-35; 173-204).   

 

CARUS, C. G. Nine letters on landscape painting. Los Angeles: Getty Publications, 

 2002. 

 

CLARKE, E. The neural circulation: the use of analogy in medicine. Medical History, 

 1978, 22: 291-307.  

 

CLARKE, E.; JACYNA, L. S. Nineteenth-century origins of neuroscientific 

 concepts. Berkeley: University of California Press, 1987.    

 

CLARKE, G.; KASTEN, F. K. History of staining. Baltimore, MD: Williams and 

 Wilkins, 1983. 

 

COLEMAN, W. La Biologia en el siglo XIX: problemas de forma, function y 

 transformacion. México: Fondo de Cultura Econômica, 1983.  

 

CONN, H. J. The evolution of histological staining. Ciba Symposium: 1946. 7, 270-

 300.  

 

CROFT, W. J. Under the microscope: A brief history of microscopy. World Scientific 

 Publishing Company, 2006. 

   

 CHALMERS, A.F. What is this thing called Science? University of Queensland  Press, 

 Open University Press: 3 ª edição revista, Hackett, 1999.      

 



 

DEFELIPE, J. Brain plasticity and mental processes: Cajal again. Neuroscience 

 (Perspectives). Vol. 7, 811-817. 2006. 

 

________. Cajal y la neurociencia del siglo XXI. In: DeFelipe, J. et al. Paisajes 

 Neuronales: Homenaje a Santiago Ramón y Cajal. Madrid: Consejo Superior de 

 Investigaciones Científicas, 2007. pp. 41-97.  

 

_________. From the connectome to the synaptome: An epic love story. Science,  vol. 

330, 1198-1201, 2010. DOI: 10.1126/science 1193378. 

 

DILLENIUS, J. A. Craneometria comparativa de los antiguos habitantes de la isla 

 y del  pukará de tilcara. Buenos Aires: Imprenta de com hermanos, 1913. [tesis 

 para el doctorado en Filosofia y Letras, 1911]. 

 

DINI, A. Vita e organismo: Le origini della fisiologia sperimentale in Italia. 

 Firenze: Leo  S. Olschki Editore, 1991. 

 

DOYLE, D. A. et al. The structure of the potassium channel: molecular basis of k+ 

 conduction and selectivity. Science. 280, 69 (1998). DOI  10.1126/science.280.5360.69. 

 

DRIESCH, H. Il Vitalismo. Heidelberg, 1905.  

 

DRÖSCHER, A. Camillo Golgi and the discovery of the Golgi apparatus. In: 

 Histochemistry and cell biology. Vol. 109, 5-6, 1998. (pp. 425-30).    

 

DUMMETT, M. Truth and other enigmas. Harvard University Press, 1978. 

 

DUMONT, L. (1876). De l’habitude. Revue Philosophique de la France et de 

 l’étranger. Paris: Germer Baillière. (pp. 321-366) 

 

EBBINGHAUS, H. (1885). Memory: A contribution to experimental psychology.  New 

 York: Dover publications, 1964. 

 

      EINSTEIN, A. Investigations on the theory of the brownian movement. New York: Dover 

 publications, 1956.   

 

      _______. (1905a). A new determination of molecular dimensions. In: The collected papers 

 of Albert Einstein. Princeton, N. J. Princeton University Press, 1987. pp. 104-122.     

 

_______. (1905b). On the theory of brownian motion. In: The collected papers of Albert 

 Einstein. Princeton, N. J. Princeton University Press, 1987. pp. 180-190. 

 



 

FABER, D. & KORN, H. Electrical Field Effects: Their relevance in central neural 

 networks. Physiological Reviews, 69 (3): 821-863, 1989.  

 

FAÑANÁS, J. R. Nota preventive sobre el aparato reticular de Golgi en el embrión 

 de pollo. Madrid: Nicolas Moya, 1912a.  

 

_________. Disposición del aparato endocelular de Golgi en el bulbo olfatorio del 

 perro  joven. Boletin de la Sociedade Española de Biologia. Madrid: Moya,  1912b.  

 

FEARING, F. Reflex action: A study in the history of physiological psychology. 

 London: Tindall & Cox, 1930.   

 

FERREIRA, F. R. M. A teoria neuronal de Santiago Ramón y Cajal. Tese de doutorado. 

 Instituto de Psicologia – USP. 2013.  

 

__________. et al (Org.). História e Filosofia da Neurociência. São Paulo: Editora 

 LiberArs, 2015. 

 

FIELDS, R. D.; STEVENS-GRAHAM, B. New insights into neuron-glia 

 communication. Sciences compass review. 18 October 2002, vol. 298, p. 556- 562. 

 

FINGER, S. Origins of Neuroscience: a history of explorations into brain function. 

 New York: Oxford University Press, 1994. 

 

________. Minds behind the brain: A history of the pioneers and their discoveries. 

 New York: Oxford University Press, 2000. 

 

FINLAY, L. M. Craniometry and Cephalometry: a history prior to the advent of 

 radiography. Craniometry, 50 (4), 1980, pp. 312-21. 

 

FLOURENS, P. M. J. (1824). A unidade do sistema nervoso. In: Boring, E. G.; 

 Herrnstein, R. J. (Orgs.). Textos básicos de história da Psicologia. São Paulo:  Editora 

 Herder, 1971. 

 

_________. Examen de la Phrénologie. Paris: Paulin éditeus, 1842.  

 

_________. (1855). Curso de fisiologia comparada da ontologia ou estudo dos  seres. 

In: Berthoz, A. (Org.). Lições sobre o corpo, o cerebro e a mente: as  raízes das ciencias do 

conhecimento no Collège de France. Bauru, SP: Edusc,  2005. 

 

_________. (1858). Eloge historique de François Magendie. United States:  Kessinger 

Publishing, 2010. 

 



 

_________. De la Phrénologie et des études vraies sur lê cerveau. Paris: Garner Frères, 

1863.   

 

FOREL, A. Un aperçu de psychologie comparée. L’année psychologique, 2e année, 

 1896. 

 

GALL, F. J. On the functions of the cerebellum. London: Maclachlan & Stewart, 1838. 

 

GARCÍA-LÓPES, P. et al. Three-dimensional reconstruction and quantitative study of 

 a pyramidal cell of a Cajal histological preparation. The Journal of Neuroscience. 

 26(44): 11249-11252. 2006.  

 

________. The Discovery of dendritic spines by Cajal in 1888 and its relevance in  the 

present neuroscience. Progress in Neurobiology. 83, 110-130. 2007. 

 

________. The histological slides and drawings of Cajal. Frontiers in Neuroanatomy. Vol. 

4, 1 – 16. DOI: 10.3389/neuro 05.009.2010. 2010.   

 

GARCÍA-MARÍN, V. et al. Cajal’s contributions to glia research. Trends in 

 Neurosciences. Vol. 30, n 09, 479-487. 2007.  

 

________. The growth cone as seen through Cajal’s original histological  preparations 

and publications. Journal of the History of the Neuroscience,  18: 197-210. 2009. 

 

GIACOMINI, C. Varietà delle circonvoluzioni cerebrali dell’uomo. Torino: 

 Tipografia celanza e comp., 1881.   

 

GIFFONI, R. T.; Torres, R. M. Breve história da eletrocardiografia. Revista Médica 

 Minas Gerais 2010; 20(2): pp. 263-270. 

 

GINEFRA, P. A evolução do eletrodo no registro dos potenciais elétricos cardíacos: 

 Um pouco de história. Revista SOCERJ, maio/junho 2007; 20(3): pp. 243-250. 

 

GOLGI, C. Sulla sostanza grigia del cervello. Gazzetta Medica Italiana, anno 1873. 

 [também em: Opera Omnia, vol. I. Milano: Ulrico Hoepli, 1903. (pp. 91-98)].  

 

_______. [1880]. Sulla origine centrale dei nervi. Comunicazione fatta alla sezione 

 anatômica del III congresso medico. Genova. In: Opera Omnia, vol. I. Milano:  Ulrico 

 Hoepli, 1903. (pp. 243-249).  

 

_______. Origine del tractus olfatorius e struttura dei lobi olfattorii dell’uomo e di 

 altri mammiferi. Gazzeta degli ospitali, 1882. (pp. 02-05).   

 

_______. La cellula nervosa motrice. Lettura fatta alla IV Congresso dela Societá 

 Freniatrica Italiana. Voghera, 1883. (pp. 537-542).  

 



 

_______. [1891]. La rete nervosa diffusa degli organi centrali del sistema nervoso. 

 Suo significato fisiológico. In: Opera Omnia, vol. II. Milano: Ulrico Hoepli,  1903b. 

(pp. 579- 605).  

 

_______. Sur la structure des cellules nerveuses. Archives Italiennes de Biologie.  Tomo 

 30. Turin: Hermann Loescher, 1898a. (pp. 60-71).  

 

_______. Sur la structure des cellules nerveuses des ganglions spinaux. Archives 

 Italiennes de Biologie. Tomo 30. Turin: Hermann Loescher, 1898b. (pp. 278- 286).   

 

_______. Di nuovo sulla struttura della cellula nervosa dei gangli spinali. Archives 

 Italiennes de Biologie. Tomo 31. Turin: Hermann Loescher, 1899. (pp. 273-280).  

 

_______. Istologia Normale: 1870-1883. In: Opera Omnia, vol. I. Milano: Ulrico  Hoepli, 

1903a.  

 

_______. Istologia Normale: 1883-1902. In: Opera Omnia, vol. II. Milano: Ulrico  Hoepli, 

1903b.  

 

_______. Opera Omnia. vol. III. Milano: Ulrico Hoepli, 1903c.  

 

GRAINGER, R. D. Observations on the structure and functions of the spinal cord. 

 London: Samuel Highley, 1837.  

 

HAMBLY, W. D. Cranial capacities, a study in methods. Chicago Natural History 

 Museum, 36 (3), 1947, pp. 25-75.  

 

HARTLINE, D. K. What is myelin? Neuron Glia Biology, 4, 2008. (pp. 153-163).  

 

HEGENBERG, L. Definições: Termos teóricos e significado. São Paulo: Cultrix,  1974.  

 

HEMPEL, C. Aspects of Scientific explanation and other essays in the Philosophy  of 

 Science.Free Press, 1965. 

 

HODGKIN, A. L. Chance & Design: reminiscences of science in peace and war. 

 Cambridge: Cambridge University Press, 1992.  

 

HODGKIN, A. L.; Huxley, A. F.; Katz, B. Measurement of current-voltage relations in the 

 membrane of the giant axon of loligo. Journal of Physiology, 1952, vol. 116: 424-448.  

 

HODGKIN, A. L.; Huxley, A. F. A quantitative description of membrane current and its 

 application to conduction and excitation in nerve. Journal of Physiology, 1952a, vol. 

 117, p. 500-544.    



 

 

_________. Currents carried by sodium and potassium ions througt the membrane of the 

 giant axon of loligo. Journal of Physiology, 1952b, vol. 116, p. 449-472.     

 

_________. The components of membrane conductance in the giant axon of loligo. 

 Journal of Physiology, 1952c, vol. 116, p. 473-496.   

 

_________. The dual effect of membrane potential on sodium conductance in the giant 

 axon of loligo. Journal of Physiology, 1952d, vol. 116, p. 497-506.  

 

HOFFMAN, B. F.; CRANEFIELD, P. F. Electrophusiology of the Heart. New  York: 

 McGraw-Hill; 1960: 1-41. 

 

HOGG, J. Microscope: Its history, construction, and applications. London: The 

 Illustrated London Library, 1854.  

 

HULL, D. Filosofia da ciência biológica. Rio de Janeiro: Zahar editores, 1975. 

 

JACOBSON, M. Foundations of neuroscience. New York: Plenum Press, 1993.  

 

JEFFERYS, J. G. R. Nonsynaptic modulation of neuronal activity in the brain: Electric 

 currents and extracellular ions. Physiological Reviews, 75: 689- 723, 1995.  

 

KLEIN, E. Observations on the structure of cells and nuclei. Quartely Journal of 

 Microscopical Science. London, 1878, 18: pp. 315-339.    

 

LACEY, H. Valores e atividade científica. São Paulo: Discurso editorial, 1998. 

 

________. Valores e atividade científica 1. São Paulo: Editora 34, 2008.  

 

________. Existe uma distinção relevante entre valores cognitivos e sociais? 

 Scientiae Studia. São Paulo, vol. 1, n. 2, 2003. pp. 121-49.  

 

_______. O princípio de precaução e a autonomia da ciência. Scientiae Studia. São 

 Paulo, vol. 4, n. 3, 2006. pp. 373-92.  

 

_______. Aspectos cognitivos e sociais das práticas científicas. Scientiae Studia.  São 

Paulo, vol. 6, n. 1, 2008a. pp. 83-96. 

 

_______. Ciência, respeito à natureza e bem-estar humano. Scientiae Studia. São  Paulo, 

vol. 6, n. 3, 2008b. pp. 297-327. 

 



 

_______. O lugar da ciência no mundo dos valores e da experiência humana. 

 Scientiae Studia. São Paulo, vol. 7, n. 4, 2009. pp. 681-701.  

 

LAKATOS, I. História da ciência e suas reconstruções racionais. Lisboa, Portugal: 

 Edições 70, 1970. 

 

___________. Pruebas y refutaciones. Madrid: Alianza Universidad, 1978.  

 

___________. Lógica do descobrimento matemático: provas e refutações. Rio de  Janeiro: 

Zahar editor, 1978.  

 

___________. O falseamento e a metodologia dos programas de pesquisa  científica. In: 

 LAKATOS, I.; MUSGRAVE, A. A crítica e o desenvolvimento  do conhecimento. São 

 Paulo: Editora Cultrix, 1979. pp. 109-243. 

  

___________. Matemáticas, ciência y epistemologia. Madrid: Alianza Universidad, 

 1981. 

 

___________. La metodologia de los programas de investigación cientifica. Madrid: 

Alianza Universidad, 1989.  

 

LENOIR, T. Strategy of life: Teology and mechanics in nineteenth century german 

 biology. Dordrecht: D. Reidel, 1982.  

 

_______. Instituindo a ciência: a produção cultural das disciplinas científicas. São 

 Leopoldo RS: Editora Unisinos, 2004. 

 

LIDDELL, E. G. T. The Discovery of reflexes. Oxford: Clarendon Press, 1960. pp.  1 - 30. 

 

LING, G.; GERARD, R. W. The normal membrane potential of frog sartorius fibers. 

 Journal Cell Physiology. 1949; 34: 383-96. 

 

LOMBARD, M. D. Experimental researches on the propagation of heat by 

 conduction in bone, brain-tissue, and skin. Proceedings of the Royal Society of 

 London, 1881. (pp. 11-15).   

 

MAESTRE DE SAN JUAN, A. Tratado elemental de histología normal y patológica. 

 Madrid: Nicolas Moya editor, 2ª ed. 1885. 

 

MAZZARELLO, P. The hidden structure: A scientific biography of Camillo Golgi. 

 New York: Oxford University Press, 1999. 

 

__________. Il nobel dimenticato. Turin: Bollati Boringhieri, 2006.  

 

__________. Golgi: A biography of the founder of modern neuroscience. New  York: 

 Oxford University Press, 2010. 

 



 

MELLAND, B. A simplified view of the histology of the striped muscle fibre. 

 Quarterly Journal of Microscopical Science. London, 1885, 25: 371-390.  

 

NEUBURGER, M. History of Medicine. vol 2, part 1. London: Humpherey Milford, 

 1910.  (pp. 49-117).   

 

NONIDEZ, J.F. The nervous “terminal reticulum”. A critique. III. Observations on 

 the autonomic ganglia and nerves with special reference to the problem of  the 

neuro-neuronal synapse. Concluding remarks. Ant. Anz. 1937, 84, 315- 330. 

 

PAPILLAULT, G. Entente internationale pour l’unification des measures 

 craniométriques et céphalométriques. Compte rendu du xiiiº Congrés 

 d’anthropologie et d’archêologie préhistoriques, session de Monaco, 1906, II,  pp. 

377-394. Monaco, 1908.   

 

PERRONCITO, A. Contribution à l’étude de la biologie cellulaire. Mitochondres, 

 chromidies et appareil réticulaire interne dans les cellules spermatiques. Le 

 phénoméne de la dictyokinése. Archives Italiennes de Biologie. 54, 1910. (pp.  307-

 345).  

 

POGGI, S. Neurology and Biology in the romantic age in Germany: Carus, 

 Burdach, Gall, Von Baer. In: POGGI, S.; BOSSI, M. (Orgs.). Romanticism in Science: 

 Science in Europe, 1790-1840. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1993. pp. 

 143-160.  

 

RADL, E. M. Historia de las teorias biológicas: Desde Lamarck y Cuvier. Madrid: 

 Alianza editorial, 1988. Tomo II. 

 

RAMÓN Y CAJAL, P. Las células estrelladas de la capa molecular del cerebelo de 

 los reptiles. Revista Trimestral Micrográfica, vol. I, 1896. (pp. 221-222). 

 

RAMÓN Y CAJAL, S. El Protoplasma: breve análisis de los últimos trabajos 

 publicados acerca de su constitución anatómica. In: La Clinica. Zaragoza,  1880a. 

153: 299; 154: 306-308; 155: 313-315.   

 

___________. Investigaciones experimentales sobre la génesis inflamatoria y 

 especialmente sobre la emigración de los leucocitos. In: El diario Católico, 

 Zaragoza, 1880b.  

 

___________. Los actos reflejos y la filosofía del inconsciente. La clinica.  Zaragoza, 

1881a. 201: 265-267.  

 

___________. Observaciones microscópicas sobre las terminaciones nerviosas  em los 

músculos estriados de la rana. (1881b). In: Trabajos escogidos (1880- 1890). 

Barcelona: Bosch editor, 2006. (pp. 53-95). 

 



 

___________. Las maravillas de la Histologia. La clinica. Zaragoza, 1883. 301:  225-

226; 303: 241-242.   

 

___________. (1886a). Notas de laboratorio. La crónica Médica. Valencia. In: 

 Trabajos escogidos (1880-1890). Barcelona: Bosch editor, 2006. (pp. 199-205).  

 

___________. (1886b). Contribution à l’étude des cellules anastomosées des 

 épithéliums pavimenteux stratifiés. Aus der internationalen Monatsschrift f.  Anat. u. 

Histol. Bd. III. Heft 7. In: Trabajos escogidos (1880-1890).  Barcelona: Bosch editor, 

2006. (pp. 207-221).    

 

___________. (1887a). Tejido Óseo. Boletín Medico Valenciano. Valencia. In: 

 Trabajos escogidos (1880-1890). Barcelona: Bosch editor, 2006. (pp. 223-225).  

 

___________. (1887b). Sobre los conductos plasmáticos del cartílago hialino. La  crónica 

Medica. Valencia. In: Trabajos escogidos (1880-1890). (pp. 227-234).  

 

___________. (1887c). Textura de la fibra muscular en los mamíferos. Boletín  Medico 

Valenciano. Valencia. In: Trabajos escogidos (1880-1890). (pp. 235-  239).  

 

___________. (1887d). Fibra muscular del ala de los insectos. Boletín Medico 

 Valenciano. Valencia. In: Trabajos escogidos (1880-1890). (pp. 241-245).  

 

___________. (1887e). Músculos de las patas de los insectos. Boletín Medico 

 Valenciano. Valencia. In: Trabajos escogidos (1880-1890). (pp. 247-253).  

 

___________. (1887f). Observations sur la textura des fibres musculaires des pattes 

 et des ailes des insectes. Aus der internationalen Monatsschrift f. Anat. u. Phys.  Bd. V. 

 Heft 6 u. 7.  

 

___________. Estructura de la retina de las aves. Revista trimestral de histologia normal 

 y patológica. n. 1-2. Madrid: maio e agosto, 1888. 

 

___________. Manual de histología normal y técnica micrográfica. Madrid: Nicolas 

 Moya, 1889. 1ª edición.  

 

___________. Sur l’origine et les ramifications des fibras nerveuses de la moelle 

 embryonnaire. Anatomischer Anzeiger, vol. 5. Jena: Verlag von Gustav Fischer, 

 1890a. pp. 111-19.   

 

___________. A quelle époque apparaissent les expansions des cellules nerveuses de 

 la moelle épinière du poulet? Anatomischer Anzeiger, vol. 5. Jena: Verlag von  Gustav 

 Fischer, 1890b. pp. 631-39. 

 

___________. Réponse à Mr. Golgi à propos des fibrillas collatérales de la  moelle 

 épinière, et de la structure générale de la substance grise. Anatomischer 

 Anzeiger, vol. 5. Jena: Verlag von Gustav Fischer, 1890c. pp. 579-87. 



 

 

___________. Significación fisiológica de las expansiones protoplásmicas y 

 nerviosas de las células de la sustancia gris. Conferencia Congreso Médico de 

 Valencia. 1891. pp. 1-15.   

 

___________. La rétine des vertebrés. In: Carnoy, J.B.; Gilson, G.; Denys, J. (eds).  La 

 Cellule: Recueil de cytologie et d’histologie générale. Tome IX. 1893. pp. 119 - 258.  

 

___________. Consideraciones generales sobre la morfología de la célula  nerviosa. 

 Madrid: La Veterinaria Española. N. 20 e 30, pp. 01-15. 1894.  

 

___________. Elementos de histología normal y de técnica micrográfica.  Madrid: 

Nicolas Moya, 1901. 3ª ed.    

 

___________. Algunas variaciones fisiológicas y patológicas del aparato  reticular de 

Golgi. Trabajos del Laboratorio de investigaciones biológicas de la  Universidade de 

Madrid. Tomo XII, fascículos 2 e 3. Madrid: Nicolás Moya,  1915. (pp. 127-227).  

 

___________. ¿Neuronismo o Reticularismo? Las pruebas objetivas de la  unidad 

 anatomica de las celulas nerviosas. Madrid: Instituto Cajal, 1952. 

 

___________. Recuerdos de mi vida. Barcelona: Critica editorial, 2006a.   

 

___________. Trabajos escogidos (1880-1890). Barcelona: Bosch editor, 2006b. 

 

___________. [1899a] Histología del sistema nervioso del hombre y de los  vertebrados. 

Tomo I. Madrid: Consejo Superior de Insvestigaciones Científicas,  2007a.  

 

___________. [1899b] Histología del sistema nervioso del hombre y de los  vertebrados. 

Tomo II. Madrid: Consejo Superior de Insvestigaciones Científicas,  2007b. 

 

SABINE, L. C. Proceedings of the Royal Society. Vol. VI, n. 77. (pp. 01-03), 1850.  

 

SAN JUAN, A. M. Histologia normal y patológica. Madrid: Nicolás Moya  editor,  1885.   

 

SANTANDER, R. G. La escuela histológica española. Alcala: Alcala de Henares,  2002. 

 

SANTARÉN, J. F. Introdución. In: RAMÓN Y CAJAL, S. Recuerdos de mi vida. 

 Barcelona: Critica editorial, 2006. (pp. 09-74).  

 

SCHICKORE, J. The microscope and the eye: A history of reflections, 1740-1870. 

 Chicago: Chicago University Press, 2007.   

 

SEYFARTH, E. A. Julius Bernstein (1839-1917): Pioneer neurobiologist and 

 biophysicist.  Biological Cybernetics (2006). 94: pp. 2-8. 

 



 

SHEPHERD, G. M. Foundations of the neuron doctrine. New York: Oxford 

 University Press, 1991.  

 

SHERRINGTON, C. The integrative action of the nervous system. Cambridge 

 University Press, 1948. 

 

SINGER, C. J. Historia de la biologia. Argentina, Buenos Aires: Espasa-caipe 

 Argentina, 1947. 

 

SMALL, W. S. Experimental study of the mental processes of the rat, II. American 

 Journal of Psychology, 12. (pp. 206-209; 218-220; 228-232). 1901. 

 

SPURZHEIM, J. G. Phrenology, in connexion with the study of Physiognomy. Boston: 

 Marsh, Capen & Lyon, 1833.   

 

TEULÓN, A. A. La teoria celular: Historia de un paradigma. Madrid: Alianza 

 editorial, 1983.    

 

VIDAL, A. M. Neurociencias y revolucion cientifica en Espana: La circulacion neural. 

 Madrid: CSIC, 1989.     

 

WADE, N. J. et al. Ferruccio Tartuferi (1852-1925) and histology of the retina in  Golgi’s 

 school. Perception, vol. 36, Supplement, 2007. (p. 168).  

 

WHALEY, W. G. The Golgi Apparatus. New York: Springer-Verlag, 1975.  (introdução e 

 primeiros estudos, pp. 01-14).     

 

WALLER, V. Microscopic observations on the perforation of the capilaires by the 

 corpuscles of the blood. London: 1846. 

 


	4.3. Os primeiros anos do século 20
	O problema acerca da sinalização nas células nervosas foi central nas pesquisas em Neurociência nas primeiras décadas do século XX e representou um problema importante na agenda de pesquisa que agrupou pesquisadores no processo de formação do progr...

	A corrente produzida pelo potencial de ação é suficiente para estimular as regiões adjacentes do axônio, fazendo com que o potencial de ação seja propagado sem falha ou enfraquecimento ao longo de toda a extensão do axônio, a uma velocidade de até tri...
	(Kandel, 2009, p. 94-95).
	Após os trabalhos de Adrian, surgiram novas questões. Como um neurônio sensorial informaria a intensidade de um estímulo quando se trata de um toque leve ou profundo, ou se uma luz é radiante ou embaçada? De que modo ele sinaliza a duração do estím...
	Adrian e Sherrington foram, sem dúvida, peças-chave no quebra-cabeça da condução nervosa, mas as questões a serem respondidas eram muitas ainda. O que explica a capacidade notável do sistema nervoso de conduzir a eletricidade dessa forma tudo-ou-na...
	4.4. Desenvolvimentos experimentais para a medição dos potenciais de ação nas células cardíaca e nervosa
	4.5. Hodgkin e Huxley entram em cena
	Alan Lloyd Hodgkin (1914-1998) nasceu Banbury, Inglaterra. Estudou na Universidade de Cambridge, onde se tornaria professor. Na década de 1930 trabalhou no Instituto Rockefeller (EUA), onde aprendeu a estudar o sistema nervoso de invertebrados, con...
	Figura 15: À esquerda Alan Hodgkin (Squire, 1996a) e a direita Andrew Huxley (www.nobelprize.org. 08/06/2019 às 15h00)
	Hodgkin e Huxley confirmaram a ideia de Bernstein de que o potencial de membrana em repouso é ocasionado pelo movimento de íons potássio para o exterior da célula, e descobriram que o potencial de ação é causado pelo movimento de íons sódio para o ...
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