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RESUMO 

 

CUSATO, W.M.S. A formação do conceito de células visuais no final do século 

XIX. 2017. 66 f. Dissertação (Mestrado) - Instituto de Psicologia, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2017. 

 

A presente proposta visa examinar a formação histórica do conceito de célula visual. 

Pretendemos delimitar o estudo ao caso das células fotorreceptoras (cones e bastonetes). 

Em meados da década de 1860 a teoria vigente sobre o processo perceptivo era a das 

energias específicas dos nervos proposta por Johannes Müller (1801-1858) e 

desenvolvida posteriormente por Hermann Von Helmholtz (1821-1894). Examinaremos 

em nossa pesquisa a formação do conceito de tipos específicos de células nervosas 

associadas aos processos perceptivos (o foco do trabalho são as células do sistema 

visual). Esse debate envolve a formação dos conceitos de córtex visual, sistema visual, 

informação nervosa e célula nervosa. O período examinado será o entorno das duas 

últimas décadas do século XIX (décadas de 1880 e 1890), período em que Ferruccio 

Tartuferi (1852-1925) propõe a constituição híbrida da retina em 1887 e é marcada 

também pela formulação da teoria neuronal (teoria formulada principalmente pelo 

espanhol Santiago Ramón y Cajal).  

 

Palavras-chave: Célula visual, Teoria neuronal, Teoria reticular, Retina, Percepção   

visual, História da Neurociência. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

CUSATO, W.M.S. The formation of the concept of visual cells in the late nineteenth 

century. 2017. 66 f. Dissertation (Master degree) - Institute of Psychology, University 

of São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

The objective of the present study is to examine the historical formation of the visual 

cell concept, focussing on the the study of photoreceptor cells (cones and rods). In the 

mid-1860s, the current theory about the perceptual process was that of the specific 

energies of nerves proposed by Johannes Müller (1801-1858) and later developed by 

Hermann Von Helmholtz (1821-1894). Our research will examine the formation of the 

concept of specific types of nerve cells associated with perceptual processes (the focus 

of the work are the cells of the visual system). This debate involves the formation of the 

concepts of visual cortex, visual system, nervous information and nerve cell. The period 

examined will be the last two decades of the nineteenth century (1880s and 1890s), a 

period in which Ferruccio Tartuferi (1852-1925) proposed the hybrid constitution of the 

retina in 1887 and also marked by the formulation of neuronal theory mainly by the 

Spaniard Santiago Ramón y Cajal. 

 

Keywords: Visual cell, Neural theory, Reticular theory, Retina, Visual perception, 

History of neuroscience. 
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1. Introdução 

 

 A presente proposta visa examinar a formação histórica do conceito de célula 

visual. Pretendemos delimitar o estudo ao caso das células fotorreceptoras (cones e 

bastonetes). O estudo terá como unidade temporal a segunda metade do século XIX. A 

escolha desse recorte histórico está diretamente ligada a escolha dos autores e do 

momento histórico significativo para a formação da Neurociência no final do século 

XIX. As duas últimas décadas do século XIX marcaram o forte debate que ocorreu em 

relação a maneira como o tecido nervoso é constituído. Em linhas gerais, dois modelos 

foram apresentados, a saber, o modelo reticularista e o modelo neuronal. O modelo 

reticularista (o anatomista italiano Camillo Golgi (1846-1926) foi um forte defensor 

desse modelo) pressupunha a constituição do tecido nervoso pela fusão (anastomose) 

entre as células nervosas, enquanto os neuronistas (o espanhol Santiago Ramón y Cajal 

(1852-1934) foi o principal defensor desse modelo) defendiam a independência 

anatômica das células nervosas. A proposta de examinar historicamente a formação do 

conceito de célula visual na segunda metade do século XIX tem como pano de fundo 

examinar o problema na passagem da hegemonia do modelo reticulado para o modelo 

contiguo (neuronal). Três propostas, tanto em termos anatômicos quanto funcionais, 

acerca do conceito de células visuais serão examinadas ao longo da pesquisa. As 

propostas são as de Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz (1821-1894), Ferruccio 

Tartuferi (1852-1925) e Santiago Ramón y Cajal. Helmholtz representa um marco nos 

estudos sobre percepção visual no século XIX, enquanto Tartuferi e Ramón y Cajal 

apresentaram modelos distintos em função da filiação que possuíam com os modelos 

reticulados e neuronal. Dessa maneira esperamos compreender como os estudos e 



3 

 

debates sobre o estatuto das células visuais (cones e bastonetes) se vincularam às 

propostas mais gerais sobre a constituição do tecido nervoso. 

 Em termos metodológicos, essa pesquisa seguirá uma orientação interna aos 

estudos sobre o sistema nervoso e o conceito de células visuais. Nos deteremos nos 

resultados experimentais e argumentações dos autores sobre o tema em questão e pouco, 

ou nada, examinaremos o contexto histórico da segunda metade do século XIX. O 

cotejamento entre os três modelos examinados será o principal foco para o trabalho.   

 Os estudos sobre a visão no século XIX se inseriram no contexto mais amplo 

dos estudos biológicos, em sua grande maioria, sustentados na tríade forma, função e 

transformismo (William Coleman defendeu a tese, um tanto quanto controversa, de que 

a agenda de pesquisa nas ciências biológicas no século XIX se reportava a esses três 

grandes temas). A agenda científica buscava conectar explicações funcionais com as 

estruturais e posteriormente, associá-las ao processo evolutivo das espécies 

(principalmente nas últimas décadas do século XIX). A partir da primeira metade do 

século XIX, com o desenvolvimento da teoria celular tornava imperativo que as 

explicações funcionais deslocassem ao nível celular do organismo. Os processos 

perceptivos deveriam ser explicados tanto no nível das estruturas do organismo 

envolvidas como no nível celular (Baker, 1948, 1949a, 1949b, 1952, 1953, 1955; 

Boring, 1971; Coleman, 1983).    

 Em meados da década de 1860 a teoria fisiológica vigente sobre o processo 

perceptivo se reportava a Lei das energias específicas dos nervos proposta na primeira 

metade do século XIX por Johannes Müller (1801-1858) e desenvolvida posteriormente 

por Helmholtz. Helmholtz estabeleceu alguns protocolos experimentais para medir a 

energia específica dos nervos auditivo e óptico. Examinaremos em nossa pesquisa a 

formação do conceito de tipos específicos de células nervosas associadas aos processos 
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perceptivos (o foco do trabalho são as células do sistema visual). Esse debate envolve, e 

se relaciona, com a formação dos conceitos de córtex visual, sistema visual, informação 

nervosa e célula nervosa.  

 Johannes Müller se debruçou na primeira metade do século XIX sobre um 

problema central na agenda da fisiologia dos sentidos: Explicar como se davam 

diferentes processos perceptivos e como a estrutura do sistema nervoso se adequava a 

cada caso. A sensação seria uma propriedade comum a todos os sentidos, mas o tipo de 

sensação é diferente em cada um, dessa forma, têm-se as sensações de luz, de som, de 

gosto, de odor e de tato. As sensações do sentido da visão - isto é, cor, brilho e 

escuridão - são também percebidas independentemente de qualquer estímulo externo de 

outra natureza. No estado de mais completa liberdade com relação à excitação, o nervo 

óptico não teria outra sensação a não ser a de escuridão. A condição excitada do nervo 

se manifesta, mesmo quando os olhos estão fechados, pelo aparecimento de luz ou 

lampejo, que são apenas sensações do nervo e não se devem à presença de qualquer 

material luminoso, e consequentemente, não são capazes de iluminar qualquer objeto 

circundante (Müller [1838] apud Boring, 1971).  

 Uma vez que os estudos anatômicos indicavam uma mesma conformação 

estrutural para os nervos, sejam os relacionados à visão, audição ou outros processos 

perceptivos, deveriam haver outros fatores de diferenciação no funcionamento dos 

nervos. Esse era o cenário acerca do que se conhecia da estrutura dos nervos nas 

primeiras décadas do século XIX. Os nervos dos sentidos apresentariam, segundo 

Müller, uma irritabilidade específica para certas influências; por exemplo, a luz age 

apenas sobre os nervos da visão; vibrações mais lentas, com frequências distintas das 

que agem sobre os nervos da visão agiriam sobre os nervos da audição; as substâncias 

odoríferas apenas sobre os nervos olfativos etc. Os estímulos externos precisam ser 
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adaptados ao órgão do sentido - precisam ser homogêneos: assim, a luz é o estímulo 

adaptado ao nervo da visão, enquanto vibrações de menor velocidade, que atuam sobre 

o nervo auditivo, não são adaptadas ao nervo óptico, ou são indiferentes a este. (Müller, 

1838). Décadas mais tarde, Helmholtz em seu Tratado de Óptica Fisiológica, volume II, 

(1860) apresentou seus resultados na medição da energia específica do nervo óptico, 

supondo e determinando experimentalmente três tipos de energias visuais específicas. 

  Helmholtz tornou-se uma autoridade nos estudos do sistema visual e auditivo. 

Apesar de se basear nas ilustrações detalhadas da retina feitas por Max Schultze (1825-

1874), ou seja, Helmholtz não praticou a histologia, o problema para Helmholz era de 

ordem fisiológica. Para ele o passo seguinte era explicar o funcionamento dos nervos 

em função da ideia das energias específicas de seu antigo professor Müller.  

  Em meados da década de 1880, um histologista italiano, ex-aluno de Golgi, se 

destacou na pesquisa histológica sobre a retina. Em seu artigo Sull'anatomia della retina 

(1887),  Ferruccio Tartuferi, médico italiano, usando de métodos inéditos para estudar a 

retina (a técnica de coloração de sais de prata desenvolvida por Golgi e publicada 

primeiramente em 1873), descreveu as células do que ele denominou de aparelho da 

visão. Seguindo o modelo reticulado de constituição do tecido nervoso, Tartuferi tentou 

explicar a fisiologia e as consequências clínicas associadas a visão, procurando 

respostas não encontradas em obras de referência como a de Helmholtz.  

  Em 1888, em uma série de artigos e fazendo uso da técnica de Golgi, o 

histologista espanhol Santiago Ramón y Cajal apresentou inúmeras evidências 

histológicas a favor da tese de que as células nervosas não formam um reticulo. A 

chamada teoria neuronal foi antes sugerida por outros pesquisadores (o embriologista 

Wilhelm His (1831-1904) e o anatomista August Forel (1848-1931) entre outros), 

porém foi Ramón y Cajal quem mais apresentou evidências histológicas a favor da 
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teoria neuronal e que, se difundiram pelo meio científico após um encontro entre Ramón 

y Cajal e o grande nome da histologia do período Albert von Kölliker (1817-1905) em 

um congresso ocorrido em 1890 em Berlim.     

 O primeiro dos três modelos examinados, o modelo de Helmholtz, estava 

integralmente inserido no paradigma reticularista do tecido nervoso. Helmholtz 

distinguiu cada impressão provocada pela luz como uma função de três variáveis 

independentes: (1) a quantidade de branco; (2) a quantidade de alguma cor do espectro 

e; (3) o comprimento de onda dessa cor. (Figura 01). Além dessas variáveis, três outras 

podem ser empregadas; e na verdade é isso que ocorre quando todas as cores são 

consideradas como misturas de quantidades variáveis das chamadas três cores 

fundamentais, geralmente consideradas como vermelho, verde e azul. Helmholtz 

correlacionou esse fenômeno à ideia de que as sensações de cor são compostas de três 

processos, perfeitamente independentes entre si, na substância nervosa. Essa 

independência se manifestaria não apenas nos fenômenos aqui considerados, mas 

também nos da fadiga do mecanismo nervoso da visão. Seria absolutamente necessário 

supor diferentes fibras nervosas para essas diferentes sensações, uma vez que a 

concepção do tecido nervoso se dava em termos de uma rede, dessa forma seria o nervo 

e não a célula a unidade heterogênea concebida para explicar esses três processos 

(Helmholtz, 1852).  

 Essa teoria foi inicialmente proposta pelo cientista inglês Thomas Young (1773-

1829), no início do século XIX, sendo chamada de teoria Young-Helmholtz ou teoria 

tricromática. Tanto Young quanto Helmholtz demonstraram que, mesclando diferentes 

combinações das cores vermelho, verde e azul, obtinha-se como cor resultante uma que 

correspondia a qualquer das cores individuais. Com base nisso, eles concluíram que o 

olho deveria conter três tipos de receptores de cor (receptores no início do século XIX 
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são compreendidos como nervos com energias específicas para cada cor e não células), 

um para cada uma dessas cores primárias, vermelho, verde e azul ou violeta. A 

incidência de luz de um determinado comprimento de onda estimulava, em graus 

variáveis, esses receptores, produzindo a percepção de uma certa cor (Goodwin, 2010). 

Citamos Helmholtz: 

 

"Suponha que as cores do espectro estejam plotadas horizontalmente na figura (1) em 

sua sequência natural, de vermelho a violeta, e que as três curvas possam ser tomadas 

como indicação de algo como o grau de excitação dos três tipos de fibras: no 1, das 

fibras sensíveis ao vermelho, no 2 das sensíveis ao verde e no 3, das sensíveis ao 

violeta. (...) A luz vermelha pura estimula fortemente as fibras sensíveis ao vermelho e 

debilmente os dois outros tipos de fibra, produzindo a sensação de vermelho. A luz 

amarela pura estimula moderadamente as fibras sensíveis ao vermelho e ao verde e 

debilmente as sensíveis ao violeta, produzindo a sensação do amarelo. A luz verde pura 

estimula fortemente as fibras sensíveis ao verde e muito mais debilmente os dois outros 

tipos, produzindo a sensação de verde. (...) Quando todas as fibras são estimuladas 

mais ou menos igualmente, a sensação é a do branco ou de tons claros." (Helmholtz, 

1860, p. 143).   
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Figura 1: Sensibilidade relativa dos três receptores de cores conforme proposta por Helmholtz 

em Tratado de Óptica Fisiológica, volume II (1860). A figura mostra a excitação de três tipos 

de fibras: (1) fibra sensível ao vermelho; (2) fibra sensível ao verde e (3) fibra sensível ao 

violeta. (Fonte: Helmholtz, 1924 [1860], p.143). 

 

 

 Segundo Helmholtz, seria natural supor que, com essa hipótese, o número de 

fibras nervosas e extremidades de nervos precisassem ser triplicados, quando se supõe 

que cada fibra deva conduzir todas as possíveis estimulações de cores.  

 

"No entanto, nada na hipótese de Young se opõe, sob esse aspecto, aos fatos 

anatômicos; pois ignoramos inteiramente o número de fibras condutoras, e existem 

também quantidades de outros elementos microscópicos (células, núcleos, bastonetes) 

aos quais até agora não foi possível atribuir funções específicas." (Helmholtz, 1860b, 

p.144). 

 

 Em 1852, Kölliker descreveu distintamente os cones e bastonetes na retina. Max 

Schultze, entre 1866 e 1872 aprimorou os estudos sobre a retina descrevendo-a em 

camadas, além de destacar cones e bastonetes. No famoso tratado de histologia humana 

e comparada editado por Salomon Stricker (1834-1898), muitas das estruturas 

relacionadas a visão são descritas. A retina era descrita como a expansão do terminal 

membranoso do nervo óptico no fundo do globo ocular. Ela contém além de fibras 

nervosas, várias formas de células nervosas que são distribuídas ao longo das fibras 

antes que atinjam suas extremidades periféricas, estas extremidades são distinguidas do 

aparelho terminal particular (cones e bastonetes) que estão cercados por bainhas 

pigmentadas (Stricker, 1872). Uma hipótese inicial que lançamos mão é a de que, apesar 

da descrição das estruturas do olho já constarem dos manuais nas décadas de 1860 e 

1870, a explicação funcional moderna do sistema visual somente será formulada após o 
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advento da teoria neuronal no final da década de 1880. O cotejamento das três propostas 

examinadas nos próximos capítulos terá como objetivo central examinar essa hipótese. 

A explicação moderna sobre o sistema visual atribui aos cones e bastonetes o papel 

primeiro no processamento da informação, o que nos modelos reticulados essa função 

devia-se ao nervo e sua propriedade de processar energias específicas ao órgão sensorial 

ao qual estava ligado.       
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2. O conceito de células visuais por Hermann Helmholtz 

 

2.1. Vida e Obra 

 

 Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz, nasceu em Potsdam, Alemanha, em 

31 de agosto de 1821. Era o mais velho de quatro filhos. Sua mãe Caroline Penn era 

filha de um oficial de artilharia. Seu pai, August Ferdinand Julius Helmholtz, tinha 

servido com distinção na guerra da Prússia de libertação contra Napoleão e tinha 

estudado Filologia e Filosofia na nova Universidade de Berlim, antes de aceitar um 

posto no Potsdam Gymnasium.  

 Vindo de uma família de poucas posses, Helmholtz em 1837 estudou Medicina 

em Berlim com ajuda de bolsas oferecidas pelo governo, em troca deveria servir por 

oito anos na equipe médica do exército. Na mesma Universidade de Berlim, conheceu o 

então professor de Fisiologia Johannes Müller, importante nome da Fisiologia ainda 

com fortes vínculos com a chamada ciência romântica alemã (Naturphilosophie). Além 

de defender a diferença das qualidades sensoriais, Müller argumentava que, na 

percepção não temos consciência direta do mundo exterior; só percebemos a ação do 

sistema nervoso, que nos transmite informações sobre o mundo. Assim, nosso 

conhecimento do mundo é filtrado pela fisiologia do sistema nervoso (Goodwin, 2010). 

Müller foi um dos principais fisiologistas da primeira metade do século XIX na ciência 

alemã. Ele vinha sendo questionado pelos seus alunos, entre eles Helmholtz, sobre a 

dicotomia filosófica sobre o materialismo-vitalismo. Müller acreditava em uma força 

vital constitutiva nos organismos que não poderia ser reduzida em termos físico-

químicos. Helmholtz apesar de ser seu discípulo, se filiava mais a favor de 
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interpretações materialistas, para quem explicações físico-químicas se mostravam mais 

fecundas e apropriadas a nova ciência em formação (Naturwissenschaft). Para 

Helmholtz, as forças orgânicas e inorgânicas eram quantificáveis e poderiam ser 

medidas por meios mecânicos. 

 Helmholtz foi contratado em 1849 pela Universidade de Königsberg onde 

começou a investigar a fisiologia da visão e da audição. Nessa instituição ganharia sua 

reputação nos principais ciclos acadêmicos alemães em 1851 ao inventar 

(provavelmente Helmholtz tão somente aperfeiçoou) um instrumento de grande 

importância para a medicina: o oftalmoscópio, que contribuiu, em meados do século 

XIX, para um grande avanço da oftalmologia, pois permitia observar diretamente a 

retina. Antes de sua invenção, não poderia se observar diretamente o fundo do olho. 

Essa invenção possibilitou em 1863 a criação do primeiro atlas de oftalmoscopia, pelo 

então médico e pintor Richard Liebreich (1830-1917), preparador e colaborador de 

Helmholtz. Citamos Liebreich na introdução de seu atlas:  

 

"Eu tive a sorte de estar associado com nosso grande fisiologista Helmholtz como seu 

preparador, quando em 1851 ele inventou o oftalmoscópio em Königsberg." (Liebreich, 

1863, p. 356).  

 

 Liebreich desenhou pela primeira vez o fundo do olho completo até a periferia 

com a máxima fidelidade possível para época (ver figuras 2, 3 e 4).   
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Figura 2: Página de rosto do Atlas de Oftalmoscopia (Fonte: Liebreich R. Atlas 

D'Ophtalmoscopie. Berlin: August Hirscwald, 1863). 

 

 

Figura 3: Modelo do primeiro Oftalmoscópio (Fonte: Rev Mex Oftalmol; Enero-Febrero 2008; 

82(1):62-64). 



13 

 

 

 

 

Figura 4: Desenho do fundo de olho apresentado pela primeira vez na literatura científica. O 

original mede 31 cm de diâmetro.A figura mostra a mácula, com tonalidade mais intensa, tem a 

fóvea no centro com a fovéola (antigamente pensava-se que se tratava de um orifício, o foramen 

centrale de Sommering). Feito por Liebreich. (Fonte: Liebreich, R. Atlas D'Ophtalmoscopie. 

August Hirscwald, 1863, Berlin, p.357). 
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Figura 5: Imagem da Retina, 2015. Apresentamos uma imagem do fundo da retina de 2015 a 

título de comparação com a imagem de 1863 de Liebreich. Na comparação podemos ter uma 

ideia do quanto significou para os estudos sobre a retina o trabalho de Liebreich em parceria 

com Helmholtz. Feito por Sergey R. Cusato Jr. (Fonte: Instituto Brasileiro de Treinamento e 

Pesquisa em Lentes de Contato, 2015). 

 

 O Oftalmoscópio recebeu ampla publicidade positiva em revistas médicas logo 

após sua invenção. Embora os clínicos gerais provavelmente não tenham usado o 

oftalmoscópio em seus exames de rotina em pacientes até o final do século XIX, ele 

recorreu imediatamente a um grupo de  médicos especialistas em optometria e 

oftalmologia. No início de dezembro de 1851, Helmholtz tinha recebido dezoito 

encomendas de seu instrumento. Entre 1851 e 1856 , pelo menos, dezesseis livros e 

dezoito artigos foram escritos sobre o oftalmoscópio. (Tuchman, 1993). 

 O Oftalmoscópio revolucionou o estudo da doença ocular. Albrecht von Graefe 

(1828-1870), considerado um dos fundadores da oftalmologia moderna, elogiou o 
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instrumento como "revelando-nos um novo mundo". Em 1856, von Graefe aprimorou o 

procedimento padrão para remoção de cataratas, porém não só as vítimas de catarata se 

beneficiaram com o oftalmoscópio, no mesmo ano, Graefe realizou o primeiro 

iridectomia (perfuração na periferia da íris para facilitar a passagem do humor aquoso, 

evitando assim o acúmulo do humor aquoso dentro do olho) bem sucedida para 

glaucoma. O oftalmoscópio ajudou von Graefe a determinar definitivamente que o 

glaucoma não surgiu, como alguns acreditavam, de alterações no nervo óptico, mas sim 

de aumento da pressão intra-ocular. 

 Mesmo tendo seu foco nas ciências naturais, principalmente nos estudos de  

Física e Medicina, Helmholtz estudava outras áreas como Botânica, Idiomas, História, 

Artes e Filosofia. Algumas de suas leituras, admiradas também pelo seu pai Ferdinand, 

eram obras do filósofo alemão Immanuel Kant. Com a influência filosófica de seu pai e 

seu grande interesse pela Física, realizou vários estudos, entre eles destacam-se: Sobre a 

Conservação da Força, Tratado de Óptica Fisiológica e Sobre a Realidade das 

Percepções. 

 Sua pesquisa sobre a visão resultou no importante livro em três volumes, 

Tratado de Óptica Fisiológica, publicado no período de onze anos, entre 1856 a 1867. 

Helmholtz era um cientista extraordinariamente versátil que contribuiu para várias áreas 

da Medicina. Helmholtz morreu em Charlottelburg, perto de Berlim, em 8 de setembro 

de 1894. 
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Figura 6:  Helmholtz retratado por Ludwing Knaus, 1881.  

(Disponível em 

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hermann_von_Helmholtz_by_Ludwig_Knaus.jpg>. Acesso 

em 25 de outubro de 2015). 
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Figura 7: Oftalmoscópio com espelho côncavo perfurado, montado sobre um suporte. (Fonte: 

Helmholtz, H. Treatise on Physiological Optics. Volume I [1856]. New York: Dover 

Publications, 1924. p. 251).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Oftalmoscópio de Helmholtz com placas de vidro e lentes côncavas. (Fonte: 

Helmholtz, H. Treatise on Physiological Optics. Volume I [1856]. New York: Dover 

Publications, 1924. p.250). 
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2.2. Descrição da Retina  

  

 Em seu livro Tratado de óptica fisiológica (volume I), Helmholtz descreve o 

órgão da visão como um aparelho de fibras nervosas separadas que recebem a luz vinda 

de pontos luminosos diferentes. As principais estruturas oculares estão representadas na 

Figura 9. 

 A esclera é formada por tecido fibroso, ocupa a maior parte do globo ocular, é 

branca e flexível. Em frente à esclera encontra-se a córnea (convexa) e atrás o nervo 

óptico. A córnea encontrada na porção anterior da esclera, possui a forma de um vidro 

de relógio bem convexo, em adultos a córnea é mais fina no centro do que na periferia  

e não possui vasos sanguíneos. Porém, pode-se observar um sistema de células 

nucleadas que se assemelham a células encontradas em órgãos ricos em tecido 

conjuntivo, sendo possível que essas células sejam responsáveis pela nutrição da córnea. 

 No interior da esclerótica há uma camada intermediária, a úvea. Este termo é 

usado por sua semelhança com um cacho de uva. Sua cor escura se dá pela camada de 

células pigmentares na superfície interna e no estroma. Na parte posterior do olho, 

encontra-se a coroide, constituída principalmente por vasos sanguíneos. 

 A luz que vem de um único ponto iluminado no ambiente deve cair somente em 

um único ponto da substância nervosa (retina) que é sensível à luz. A retina é 

transparente quando viva, e torna-se opaca quando sem vida. Ao lado da entrada do 

nervo óptica na retina, encontra-se a mácula onde a visão é mais nítida. (Helmholtz, 

1924 [1860]).  
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Figura 9: Representação de secção horizontal do olho humano ampliado cinco vezes. 

 A: Cristalino; B: Humor Aquoso; C: Humor Vítreo. (Fonte: Helmholtz, H. Treatise on 

Physiological Optics. Volume I [1856]. New York: Dover Publications, 1924. p.03). 

  

 A retina é composta por componentes do sistema nervoso (fibra nervosa, células 

ganglionares e núcleos) e elementos característicos chamados de cones e bastonetes. 

(Figura 10). São várias as camadas descritas por Helmholtz, começando pela primeira 

mais próxima à coroide: a dos cones e bastonetes. Os bastonetes são fibras finas 

cilíndricas, muito próximas umas das outras, essas fibras alcançam a camada seguinte; 

são formados por substância com alto índice de refração. Os cones são encontrados 

entre os bastonetes, são mais espessos e mais curtos que os bastonetes, ocorrendo em 

menor quantidade na periferia da retina e estão mais concentrados em direção à mácula, 

onde não existem bastonetes. São compostos por substância similar aos dos bastonetes. 

A extremidade externa de cada cone emparelha com um bastonete, enquanto que na 

extremidade interna emparelha com uma célula nucleada em forma de pera que está 
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separada do cone por uma pequena constrição. Esta é a camada onde provavelmente a 

impressão de luz é obtida. 

 Outras camadas destacadas por Helmholtz foram:  

(1) Camada nuclear externa (separada da camada de bastonetes e cones pela membrana 

limitante externa); (2) Camada reticular externa; (3) Camada nuclear interna; (4) 

Camada reticular interna. Essas camadas consistem em fibras finas vindas dos cones e 

bastonetes (fibras de Müller); (5) Camada de células ganglionares. Consiste em um 

grande nervo ou células ganglionares com diversas ramificações. São essas ramificadas 

que em parte formam o nervo óptico, e, em parte parecem estar unidas com as fibras de 

Müller. Essa camada é mais espessa na mácula e torna-se mais fina na direção da 

periferia da retina, onde forma uma camada contínua. Encontra-se de oito a dez células; 

(6) Camada de fibras nervosas. Camada mais espessa do nervo óptico e que se espalha 

por toda a retina, exceto na mácula, e torna-se  mais fina no limite exterior da retina. 

Helmholtz não se preocupava com as terminações dessas vias. Muito das descrições 

histológicas em sua obra são fruto de outros manuais, além do que pouco ou quase nada 

se questionava sobre a constituição última do tecido nervoso e adjacentes na década de 

1850. O interesse de Helmholtz era predominantemente de orientação fisiológica.  

 

Camada Mosaico                                    1 Camada de cones e bastonetes 

                                                               2 Membrana limitante externa 

                                                               3 Camada Nuclear 

Camada de fibras externas                     4 Camada de fibra externa 

                                                               5 Camada granular externa  

                                                               6 Camada ganglionar externa 

Camada de Nervos                                 7 Camada interna granular        

Substância cinza                                     8  Camada ganglionar interna 
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Substância branca                                   9 Camada de fibras do nervo 

Boundary Membrana                              10 Limitants hyaloidea 

 

Tabela 1: Esquema das camadas anatômicas da retina que foram estudadas/descritas por 

Helmholtz (Modificado de Helmholtz, 1856, Volume I, p.31). 

 

 A mácula, considerada por Helmholtz a parte mais importante de toda a retina 

para a visão, pode ser diferenciada a partir de suas porções circundantes de cor amarela, 

devido a um pigmento encontrado em todas as camadas, exceto nas camadas de cones e 

bastonetes. 

  

Figura 10: A retina ilustrada por Schultze. Helmholtz se baseou nos estudos de Schultze no que 

se refere a descrição da estrutura da retina. (Fonte: Schultze apud Helmholtz, 1924). 
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 A fóvea central é vista com o oftalmoscópio em virtude de refletir a luz. Na 

mácula não há vasos sanguíneos grandes, e na fóvea os capilares estão ausentes. Na 

fóvea está situado o ponto da retina para visão direta, campo de visão onde a imagem é 

focada. 

 Na margem da mácula, a camada de células ganglionares é mais espessa do que 

em toda a retina, mas torna-se mais fina novamente na fóvea e consiste em apenas 

algumas camadas de células. A camada granular interna provavelmente está ausente no 

centro da fóvea. A camada nuclear interna e a camada granular externa tornam-se 

consideravelmente  mais espessas, enquanto a camada nuclear externa fica mais fina em 

direção a mácula. 

 De acordo com H. Müller a camada nuclear interna é mais fina na fóvea. Para 

Robert Remak (1815-1865) e Kölliker, todas as camadas, exceto as células  

ganglionares e os cones são ausentes na fóvea central. (Helmholtz, 1924).  

 Os vasos da retina entram no olho através do centro do nervo óptico e se 

ramificam em todas as direções a partir deste ponto. No começo eles se encontram 

diretamente sob a membrana limitante interna na camada de fibras nervosas. Em 

seguida eles penetram na camada de células ganglionares e até mesmo para a camada 

molecular externa. O cristalino é uma lente transparente, incolor, menos curvo na frente 

do que atrás, a massa da lente é composta por uma proteína particular, a globulina ou 

cristalina. O humor aquoso preenche o espaço entre a córnea, íris e o cristalino. É 

incolor e consiste em água, contendo cerca de 2% de sólidos dos quais o principal é 

cloreto de sódio. Seu índice de refração difere muito pouco do que da água. A cavidade 

do globo ocular entre o cristalino e a retina é chamado de humor vítreo, e é formado por 
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uma massa gelatinosa. O índice de refração do humor vítreo da mesma forma difere um 

pouco da água, mas é um pouco maior do que o humor aquoso. 

 

2.3. O conceito de percepção visual segundo Helmholtz  

 

 Na primeira metade do século XIX a aceitação geral em termos fisiológicos era 

de que o sistema nervoso receberia estímulos externos e que esses estímulos possuem a 

propriedade de alterar os nervos. Algumas dessas alterações podem ser medidas, mesmo 

que indiretamente, como nos nervos motores, em que pode ser observada a contração de 

músculos motores. Essas alterações também podem ser observadas em nervos 

nomeados de forma generalizante por nervos sensoriais, que vão excitar sensações no 

cérebro. 

 A ação externa que atua nos nervos motores pode ser de vários estímulos 

diferentes como corte, choque, queimaduras entre outros; esses estímulos vão sempre 

levar à contração do músculo correspondente. Helmholtz chamou a alteração do estado 

do nervo, devido a um estímulo, de excitação ou estimulação. 

 O mesmo estímulo externo que provoca contração nos músculos motores têm 

efeito particular no nervo sensitivo dando origem a uma sensação desde que o nervo 

esteja em conexão com o cérebro. 

 

"(...) embora diferentes estímulos possam causar diferentes sensações, ainda seus 

efeitos são invariavelmente sensações, isto é, invariavelmente ações de uma espécie que 

não ocorreria de outra forma e são peculiares ao corpo vivo." (Helmholtz, 1924, p.01).    

 

 Assim como nos nervos motores, os estímulos também atuam nos nervos 

sensoriais excitando as sensações. A manifestação desses estímulos se dá por ações 
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elétricas e por efeitos em outras estruturas orgânicas como músculos, o próprio cérebro, 

glândulas entre outras, em que o nervo esteja conectado. Assim, uma fibra nervosa 

possui não só excitabilidade ou a capacidade de ser estimulada em todos os lugares, 

como também a condutividade (no século XIX não se falava em informação nervosa em 

termos de geração de potenciais de ação. Um termo constantemente utilizado era força 

nervosa). 

 Para Helmholtz, não existem diferenças estruturais ou funcionais entre estrutura 

e função das fibras sensoriais e motoras, seu principal ofício é transmitir a estimulação 

para os músculos (nervos motores), ou para partes sensíveis do cérebro (nervos 

sensoriais). 

 As sensações são classificadas em cinco grupos e não podem ser comparadas, ao 

menos as que pertencem ao mesmo grupo. Não podemos comparar sensação de visão 

com um som ou um cheiro, por exemplo. Sensações pertencentes ao sentido da visão 

são chamadas por Johannes Müller de substância visual ou mecanismo nervoso da 

visão, onde estão compreendidos a retina, o nervo óptico e uma parte indefinida do 

cérebro. Nenhum outro mecanismo nervoso no corpo produz a sensação visual. Forças 

mecânicas e correntes elétricas estimulam mecanismos nervosos do corpo, mas quando 

esses estímulos agem sobre o nervo óptico, sempre irá excitar sensações de visão e não 

outra sensações como a de som ou cheiro. Esse mecanismo explicaria, do ponto de vista 

estritamente funcional, a especificação dos órgãos sensoriais.  

 Sensações táteis, como pressão nos olhos, podem ser sentidas supondo que 

existem nervos táteis especiais nos olhos e até mesmo no nervo óptico, essas sensações 

são diferentes da sensação de luz, que são interpretados como objetos brilhantes no 

campo de visão.  
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 Helmholtz atribuiu a qualidade da sensação principalmente a característica do 

nervo receptor no mecanismo nervoso, deixando como secundário a característica do 

objeto percebido. A sensação deve pertencer ao grupo de um dos sentidos, mas essa 

sensação não depende do objeto externo, mas sim da natureza do nervo estimulado. 

Como exemplo, Helmholtz cita a percepção do raios de Sol. Se essa percepção vai ser 

sentida como luz ou calor é simplesmente uma questão de saber se eles vão ser 

percebidos pelo nervo óptico ou por nervos cutâneos. A condição do nervo perceberá se 

a luz é vermelha ou azul, fraca ou brilhante. É a estrutura interna que comanda o 

processo perceptivo, independente do mundo externo. Com isso Helmholtz não assumia 

nenhuma forma de subjetivismo absoluto no que concerne a apreensão da realidade, 

como possa parecer numa leitura desatenta, mas torna o sistema responsável (no caso o 

sistema visual) o protagonista do processo perceptivo. Outra evidência que afasta uma 

posição subjetivista radical na maneira como percebemos o mundo é que as estruturas 

responsáveis pelo processo não variam para cada indivíduo da espécie de forma 

significativa (exceto casos patológicos).  

  

"(...) Fisicamente, é meramente um efeito da qualidade externa em um particular 

aparelho nervoso. A qualidade da sensação é, por assim dizer, apenas um símbolo para 

a nossa imaginação, uma espécie de marca de identificação de qualidade objetiva."  

(Helmholtz, 1924, p.04).   

  

 O principal meio de estimular o nervo óptico é por luz direta, assim se percebe o 

objeto externo através dos mecanismos visuais que são despertados pela luz. A luz 

direta não é o único estímulo do nervo óptico, porém, devido a sua localização no fundo 

do olho, o nervo óptico e a retina recebem mais facilmente a penetração da luz, uma vez 

que são muito mais inacessíveis à estímulos elétricos e mecânicos. 
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 Para Helmholtz, antes da ciência desvendar a natureza das sensações, era natural 

transferir as qualidades de suas sensações diretamente aos objetos externos, e assim 

concluir, que os raios solares eram de dois tipos correspondentes a suas duas sensações. 

Essa forma de explicar os fenômenos da percepção pela referência aos objetos externos 

dependeria de constante multiplicação dos entes no mundo (ocorrendo uma constante 

expansão ontológica), o que para Helmholtz configura um retrocesso no avanço da 

ciência.   

 O órgão da visão para ser estimulado precisa de uma luz direta. As fibras do 

nervo óptico no interior do tronco do nervo e na retina são mais estimulados pela luz do 

que outros nervos motores e sensoriais. Algum aparato especial precisa estar presente na 

retina e no final das fibras do nervo óptico para dar início ao impulso nervoso. Esse 

nervo não possui qualquer pigmento, ao contrário, apresenta-se tão translúcido que a luz 

que incide nele, pode penetrar de forma não perceptível. O oftalmoscópio pode revelar a 

entrada desse nervo, bem como ramificações dos vasos sanguíneos. A luz do 

oftalmoscópio penetra tão longe, que revela essas ramificações na substância do nervo e 

volta para o olho do observador. Não há nada que impeça que a luz que incide no olho 

penetre a certa profundidade alcançando a substância do nervo óptico. De acordo com 

Helmholtz, a luz que cai no lugar onde o nervo óptico é inserido no olho não é 

percebida.  

 No campo de cada olho existe um certo local onde nada pode ser discernido. Na 

superfície da retina há um local correspondente que não é consciente da imagem, esse 

local é chamado de ponto cego. O ponto cego da retina está localizado no lado nasal da 

mácula, na região onde o nervo óptico entra no olho. O local onde a fibra nervosa é 

estimulada não é discriminada na sensação. A mesma sensação não é percebida, quando 

a luz cai sobre partes da periferia da retina. As fibras do nervo óptico não podem ser 
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estimuladas pela luz direta. Por outro lado, há evidências da sensibilidade à luz, em 

camadas posteriores da retina, pela possibilidade de ver sombras dos vasos sanguíneos. 

Assim, a camada sensitiva pode ser a camada posterior à camada da retina, ou seja, a 

camada de cones e bastonetes ou a camada granular. 

 De acordo com Remak e Kölliker, a cavidade central da mácula é o local onde a 

visão é mais distinta, e onde não existe nada, além de células ganglionares e cones, 

sendo que esse último parece ser o elemento peculiarmente mais sensível (Kölliker, 

1868). 

 Para H. Müller e Kölliker, os bastonetes também são sensíveis, porque assim 

como os cones, também estão conectados com fibras que atravessam a retina. Mas para 

Ernst Heinrich Weber (1795-1878), essa suposição se opõe ao fato de não existir mais 

nada além de cones no local de maior distinção da visão, e em direção a periferia da 

célula, onde mais bastonetes são encontrados entre os cones, a acuidade da visão torna-

se cada vez menos perfeita. (Weber apud Boring, 1971). 

 Podemos dizer então que a camada posterior da retina, formada particularmente 

por cones, são os elementos do mecanismo nervosos da visão e são sensíveis à luz, 

sendo que quando uma luz externa provoca mudanças nesta estrutura, o resultado é a 

excitação do nervo, e consequentemente, a sensação. Essa excitação é transmitida ao 

cérebro. Esses elementos podem ser chamados de elementos da retina sensíveis à luz. A 

ação da luz no nervo óptico e na retina não são imediata como foi observado em estudos 

com eletricidade, em que observa-se alterações na fibra do nervo que foi estimulado.

 Para Helmholtz, as células da retina estavam evidentes; seu conhecimento  

anatômico não deixavam dúvidas, nem para ele, nem para outros cientistas da época. 

Muitos anatomistas no início do século XIX, utilizando de técnicas de microscopia já 

tinham descrito estruturas cilíndricas compactadas na retina. No entanto, a descrição 
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anatômica tão bem detalhada não explicava a fisiologia da visão. A explicação dessa 

matéria nervosa dotada de visão não poderia vir de observações ao microscópio. As 

observações histológicas e as deduções abordadas por cientistas da época foram de 

fundamental importância para descobrir a funcionalidade das células visuais, 

fotorreceptores, na terminologia atual. Max Schultze teve grande contribuição no estudo 

de cones e bastonetes, e foi o primeiro a levantar a hipótese de que essas células 

reagiriam a quantidades diferente de iluminação. Schultze fez suas pesquisas com olhos 

de pássaros, e em 1866, notou dois tipos de células diferentes na retina dos pássaros. 

Em pássaros noturnos, observou  maior quantidade de bastonetes, concluindo que estas 

deveriam ser usadas em ambientes de pouca luz. (Schultze apud Ings, 2008, p.240). 

 Em pássaros diurnos, Schultze observou menor quantidade de bastonetes, mas 

muita quantidade de cones, assim deduziu que os cones eram células para enxergar em 

ambientes iluminados. Logo, seus estudos avançaram para a retina de humanos, 

concluindo que os bastonetes que proporcionam a visão noturna são insensíveis as 

cores, já as células cones possibilitam a visão de cores. Helmholtz conhecia 

perfeitamente a anatomia da retina (embora aparentemente não tenha praticado a 

histologia), seu conhecimento o permitia afirmar que a retina era uma área reflexiva. 

Ele, no entanto, continuava diante de uma questão importante: o problema fisiológico 

da percepção visual no nível celular, pois as estruturas consideradas responsáveis diretas 

pelo início do processamento visual, cones e bastonetes, não eram mobilizadas na 

explicação de como ocorria o que atualmente se entende pelos processos de transdução 

e codificação da informação luminosa em informação nervosa. A resposta segundo ele, 

encontrava-se na doutrina das energias específicas dos nervos, proposta por Johannes 

Müller em meados de 1838. Dessa forma, embora a descrição estrutural da retina 

apresentasse um nível de detalhamento no nível celular, a explicação funcional do 
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processo retornava ao nível do nervo, sendo esse e não as células a instância explicativa 

do que diferenciava a percepção visual de outros sistemas sensoriais. 

 Como físico, Helmholtz estava acostumado a buscar a precisão e regularidade na 

natureza. Na visão, por exemplo, Helmholtz observou que as aberrações na córnea 

costumavam distorcer as ondas luminosas, que os fluídos oculares distorciam as 

percepções de forma, movimento e cor e, o pior de tudo, que quando a luz atingia a 

retina, tinha de passar por várias camadas de vasos sanguíneos e fibras nervosas antes 

de atingir os receptores (Goodwin, 2010). 

 De acordo com Warren, Helmholtz afirmou certa vez que "(...) se um ótico 

quisesse vender-me um instrumento que tivesse todos esses defeitos, eu me julgaria 

plenamente justificado em reprovar severamente sua falta de cuidado e devolver-lhe 

esse instrumento" (Warren apud Goodwin, 2010, p.90).  

  Para Helmholtz, a energia específica dos nervos e o papel da experiência, o qual 

ele chamou de inferência inconsciente, são fundamentais para a percepção. Portanto as 

informações brutas processadas pelo sistemas sensoriais não tem significado em si, só 

ganham sentido quando uma determinada combinação de eventos sensoriais se associa a 

determinadas consequências. 

 À medida que alguém se aproxima de nós, por exemplo, a imagem na retina 

aumenta, mas percebemos a pessoa se aproximando e não crescendo em tamanho. 

Helmholtz diria que, graças ao fato de sabermos pela experiência que as pessoas não 

aumentam e nem encolhem quando se aproximam ou se afastam, concluímos 

logicamente (ou seja, inferimos inconscientemente) que a pessoa deve estar se 

aproximando.  (Goodwin, 2010). 

 Segundo Helmholtz, nossa percepção é construída por meio de inferências que 

inconscientemente fazemos sobre o mundo à nossa volta. Essas inferências são 
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contrastadas com informações que o organismo colhe do ambiente. Cada vez que essas 

expectativas não são correspondidas, ajustamos nossos perceptos, criando novas 

inferências e testando novas conjecturas. Esse modelo explicativo coaduna com a 

maneira como a Neurociência explica esse fenômeno atualmente (Baldo, 2012). 

 Um resultado preliminar que podemos adiantar nesse capítulo se refere a como 

Helmholtz apresentou uma proposta extremamente fecunda e sofisticada do conceito de 

percepção visual. A preocupação central para ele no processo perceptivo tinha como 

orientação a funcionalidade do sistema, sem no entanto, perder de vista os aspectos 

anatômicos. Como Helmholtz estava inserido em um dos momentos de maior força do 

modelo reticular para a constituição do tecido nervoso, o mesmo não se deteve em 

buscar a expressão de sua teoria da percepção visual no nível celular, uma vez que a 

proposta de uma rede formada por células nervosas anastomosadas simplificariam, do 

ponto de vista funcional, os modelos explicativos sobre a fisiologia das estruturas 

associadas ao processo. A título de especulação, muito provavelmente Helmholtz 

compartilhava da crença de que, no futuro com os avanços das técnicas de microscopia, 

a teoria das energias específicas poderiam ser desvendadas no nível celular dependendo 

menos da imputação como propriedades exclusivas dos nervos (do ponto de vista 

conceitual, é possível arriscar uma aproximação entre o conceito de energias específicas 

dos nervos com o conceito de células receptoras desenvolvido no século XX).      
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3. O conceito de células visuais por Ferruccio Tartuferi 

 

3.1. Vida e Obra 

 

 Ferruccio Tartuferi nasceu em Ancona na Itália em 31 de outubro de 1852. 

Formou-se em Medicina em 1875 e posteriormente trabalhou nos laboratórios de Giulio 

Bizzozero (1846-1901) e Camillo Golgi. Tartuferi fez parte da segunda geração de 

médicos dedicados a prática da histologia na Itália, geração formada a partir, 

principalmente, dos trabalhos de Filippo Pacini (1812-1883). Pacini foi um pioneiro na 

pesquisa e Ensino de anatomia microscópica na Itália (Dini, 1991). No ano de 1881, 

Tartuferi apresentou um trabalho sobre o estudo comparativo do trato óptico e corpo 

geniculado em humanos, macacos e pequenos mamíferos em que faz inúmeras 

considerações sobre a anatomia microscópica e macroscópica das vias visuais de 

diversas espécies. Tartuferi obteve boa acolhida no ambiente de pesquisa por causa de 

seus conhecimentos clínicos, anatômicos e histopatológicos. Tornou-se em 1884 

professor de oftalmetria e clinica oftalmológica na Universidade de Messina. Em 1887, 

foi contratado como professor de oftalmologia na Universidade de Bolonha, tornando-se 

no mesmo ano diretor clínico, cargo que ocupará até 1925, ano de sua morte.  

 

3.2. Descrição da Retina 

 

 Tartuferi foi o primeiro pesquisador a utilizar o método de Golgi para estudar a 

retina. (Finger, 1994). Ele identificou na retina a presença de dois retículos. Uma rede 

que chamou rede de malha fina pertencente às células de suporte e outra rede composta 
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pelas células horizontais anastomosadas às terminações de fotorreceptores (Tartuferi se 

referia a essas células tão somente por células visuais) que conduziam à formação de 

uma rede subepitelial. Como consequência, Tartuferi descreveu quatro tipos celulares na 

retina, são eles: (1) célula superficial grossa (grosse cellule superficial); (2) célula 

estrelada (cellule stellate); (3) célula em penacho (cellule a pennacchio) e; (4) 

espongioblastos de Müller (spongioblasti del Müller). No interior da camada reticular 

Tartuferi pôde diferenciar duas redes distintas e demonstrou, por meio da técnica de 

Golgi, duas variedades de células. 

 A principal obra em que Tartuferi sintetizou seus resultados foi o artigo 

Sull’anatomia dela retina, originalmente publicado em 1887 (Tartuferi, 1887). Este 

periódico tinha como editor o alemão Wilhelm Krause (1833-1910), o mesmo que 

editou e incentivou a publicação dos resultados de Ramón y Cajal em francês. Para 

Tartuferi, a percepção entópica (fenômenos entópicos são efeitos visuais cuja fonte está 

no olho) dos vasos retinianos demonstra que o elemento da retina que primeiro é 

excitado pelo estímulo luminoso é a célula neuroepitelial. O ponto inicial apontado por 

Tartuferi como guia na descrição da retina é o percurso que o estímulo luminoso segue 

da retina (tecido neuroepitelial) em direção ao nervo óptico, e deste, até o órgão central 

da visão (organi centrali dell’apparecchio dela visione). Quando Tartuferi resolveu 

aplicar o método de Golgi para estudar a estrutura da retina, o conhecimento das 

ligações entre os elementos da retina era um tanto quanto precário (haviam duas grandes 

obras sobre a visão, uma de Helmholtz e outra de Gustav A. Schwalbe (1844-1916)). A 

solução do problema descritivo da retina deveria atender, segundo as expectativas de 

Tartuferi, à Anatomia, Fisiologia e Clínica, sem que uma instância entre em contradição 

com outra. Ele examinou durante anos a retina de humanos saudáveis e doentes, além de 

pequenos mamíferos, embriões e a retina de anencéfalos. 



33 

 

 Examinou a transecção do nervo óptico após a destruição de órgãos centrais do 

aparelho visual. Uma primeira conclusão a que Tartuferi chegou foi que a retina é 

claramente a parte inicial desse conjunto de órgãos que ele denominava de aparelho da 

visão (apparecchio dela visione). Tartuferi identificou inicialmente na porção do tecido 

da retina uma espécie de folheto interno que chamava vesícula ocular secundária e 

distinguia em duas camadas: (1) uma camada externa, a camada neuroepitelial e; (2) 

uma camada interna, a camada cerebral (ambas descritas por Schwalbe). A camada 

neuroepitelial é constituída de células visuais distintas: a célula curta ou cone e a célula 

longa ou bastonete. A camada cerebral é constituída de seis divisões (camada reticular 

externa, camada granular ou camada de Müller, camada reticular interna, camada das 

células nervosas, camada das fibras nervosas e uma camada limitante advinda dos cones 

radiais e que pertence à unidade de sustentação da retina).  

 A proposta de Tartuferi em descrever a estrutura da retina em geral desloca para 

segundo plano a tentativa de inventariar a quantidade de elementos constitutivos da 

retina. O ponto central de interesse do italiano era a morfologia dos elementos e suas 

ligações. Essa consideração é importante, pois evitamos com isso interpretações 

simplistas que considere o interesse desses estudos histológicos do final do século XIX 

apenas como estudos interessados tão somente na estrutura. O interesse na descrição 

estrutural da retina para Tartuferi era determinar sua fisiologia e consequências 

patológicas. 

 As células cone foram descritas por Tartuferi como um dos elementos que 

constituem a camada neuroepitelial (figura 11, camada 1). Os cones são intensamente 

corados pelo método de Golgi
1
 (nitrato de prata). A imagem da figura 11 é baseada 

                                                 
1
 O século XIX marcou uma verdadeira revolução nas técnicas de coloração e de microscopia. Há 

registros de utilização de sais de prata desde meados da década de 1830, porém, a técnica desenvolvida 
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também no padrão projetado antes de Tartuferi por Max Schultze. Os grãos do cone 

formam sua porção nuclear. Com o método de Golgi os grãos do cone aparecem muito 

escuros e na maioria das vezes, mostram uma parte central que corresponde ao núcleo. 

As fibras do cone aparecem quase sempre negras (figura 12, imagem 1). Essas fibras 

possuem uma trajetória radial e retilínea descrevendo ligeiras inflexões que dependem 

do enrugamento do tecido da retina derivado do reagente que se utiliza. É rara a 

presença de vascularização e sua espessura é uniforme. Há dois tipos dessas fibras, as 

fibras anastomosadas (fundidas) e as de conexão. Tartuferi denominou de fibras 

anastomosadas (figura 12, imagem 1a) as que se conectam a base de um grupo de 

células cones, formando uma rede aproximadamente longa dependendo da distância 

entre os respectivos cones. As fibras de conexão são aquelas que contribuem para 

construir a porção interna da rede subepitelial (figura 12, imagem 1c). As fibras 

anastomosadas se localizam em um plano paralelo à superfície da retina.  

 As células longas ou bastonetes foram descritas por Tartuferi tomando como 

referência as células cones. Os bastonetes, para Tartuferi, tratam-se apenas de uma 

célula mais longa em termos estruturais. Os grãos dos bastonetes ocupam todo o espaço 

existente entre a camada limitante externa e a superfície exterior da camada reticular 

externa. A fibra do bastonete tem início na região correspondente ao limite externo com 

certo inchaço fusiforme. A metade externa do fuso é mais curta. Essas fibras possuem 

espessura uniforme e são mais finas que as fibras dos cones. As fibras dos bastonetes 

terminam na parte exterior da camada reticular no ponto onde se conectam com as fibras 

                                                                                                                                               
por Golgi e posteriormente, aperfeiçoada por Ramón y Cajal, permitia ótima visualização dos corpos 

celulares por uma coloração amarelada com um fundo escuro, nada comparado ao que se fazia antes. A 

técnica alcançava até 10% de eficácia a cada aplicação, o que tornava um trabalho árduo para o estudo de 

grandes estruturas e vias. A técnica ficou quase uma década restrita ao universo acadêmico italiano, para 

ser popularizada no final da década de 1880 (Bracegirdle, 1987; Golgi, 1873).    
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da rede subepitelial. Com frequência, Tartuferi afirmava pensar que em função da 

proximidade, as fibras dos bastonetes se conectam com fibrilas a partir da periferia da 

base dos cones. (Tartuferi, 1887).  

 A camada cerebral foi descrita como o primeiro extrato da camada reticular 

externa ou porção fibrilar da primeira camada cerebral. Tartuferi identificou duas redes 

distintas na camada cerebral. A primeira é composta por um reticulo finíssimo que se 

estende ao que ele chamou de estroma alveolar. Esta rede foi denominada por Tartuferi 

como constituinte da unidade de apoio da retina. A segunda rede identificada na camada 

cerebral é a rede intergranular ou subepitelial cujas fibras ocupam os espaços da malha 

de suporte. Esta segunda rede conecta os elementos da camada subepitelial à camada 

granular interna. Outra divisão que Tartuferi atribuiu à camada cerebral é dada por uma 

camada externa (fibrilar) e uma camada interna (celular). Na formação da rede, 

contribuem os seguintes elementos: a fibra da base das células cone, os axônios (no 

século XIX eram comumente designados por processos) terminais das células 

superficiais grossas, os axônios terminais das células superficiais medias e os axônios 

terminais do penacho do granulo interno. Na formação da rede subepitelial percebe-se 

duas porções, uma externa e outra interna. A porção externa é formada por fibras 

anastomosadas da base dos cones (figura 12, imagem 1a), estas fibras conectam os 

cones entre si formando uma rede mais ou menos ampla.  

 Uma estrutura muito importante na retina é a camada reticular interna. Nesta 

camada encontra-se o que Tartuferi designou por ponto de convergência dos processos 

(axônios) de quase todos os elementos da retina. Distingue-se nessa camada: (1) um 

reticulo que forma o estroma e, portanto, constitui o aparelho de sustentação da retina, 

nos termos de Tartuferi; (2) a região ocupada pela malha do reticulo (esta estrutura 

consiste de uma pequena malha arredondada). As partes que ocupam as malhas dessa 
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rede são axônios de células superficiais grossas verticais, axônios de espongioblastos e 

axônios das células internas em penacho que são indivisíveis. O entrelaçamento 

complexo que resulta da mistura desses elementos pode ser observado em um dos 

desenhos de Tartuferi (figura 11, camada 4). 

 A camada das fibras nervosas apresenta uma conformação das fibras paralela à 

superfície da retina. As fibras não possuem um mesmo tamanho. Há algumas muito 

finas e outras relativamente grandes. Segundo Tartuferi, essas diferenças em tamanho 

devem-se a diversidade de origem e conexão. Parece ser um consenso entre os 

histologistas que parte destas fibras são originárias de prolongamentos dos axônios das 

células nervosas da camada precedente (Tartuferi garante ser fácil demonstrar essa 

informação fazendo uso do método de Weigert, posteriormente denominada 

hematoxilina de Weigert). Em termos funcionais, Tartuferi defendeu que as células 

visuais (cellule visive), em particular os cones, estabeleciam conexões com um número 

muito maior de elementos do que o previsto até o momento. Citamos Tartuferi: 

 

"(...) A excitação de uma célula visual como o cone irá se propagar para um número 

muito maior de elementos."  (Tartuferi, 1887, p. 439).        

 

Um problema importante na fisiologia do sistema visual apontado por Tartuferi 

se referia à sensibilidade visual da mácula e a fraca acuidade visual da parte periférica 

da retina. Embora a consideração da múltipla conectividade das células cones fosse 

altamente fecunda em termos funcionais, esses dois problemas não poderiam ser 

solucionados por essa via. Outro ganho funcional na consideração da dupla rede 

formada na retina se devia ao fato de que com a perda de algumas células, 

funcionalmente a rede não "percebia" essa perda e, com certo exagero, se torna 

irrelevante tal perda para o conjunto. Outra questão que foi encaminhada por Tartuferi 
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na conclusão de seu clássico artigo se referia a perda de tecido da retina, 

aproximadamente na periferia, e as consequências funcionais para a camada 

neuroepitelial.  

 

 

Figura 11: Corte vertical da retina sem seu aparato de sustentação. Tartuferi optou por não 

identificar as células estreladas. A espessura exata (em escala) da fibra dos bastonetes está 

indicada nas últimas quatro fibras à direita. 1. Camada neuroepitelial; 2. Porção fibrilar da 

primeira camada cerebral (rede subepitelial); 3. Camada celular da primeira camada cerebral. 

Em preto estão apresentadas as células da arborização; as células coradas adjacentes à rede 

subepitelial são as células superficiais grossas; 4. Camada reticular interna; 5. Camada das 

células nervosas e das fibras nervosas. (Fonte: Tartuferi, 1887, prancha XIX). 
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Figura 12: Imagem I: Porção profunda da camada neuroepitelial. Secção obliqua da retina. 

Reação limitada à fibra do cone. F: fibra do cone; B: cone basilar da fibra do cone; G: célula do 

penacho vista obliquamente; A: fibrila anastomosada do cone basilar e da rede anastomosada; 

C: fibrila de conexão do cone basilar. Imagem II: rede subepitelial (porção profunda). Imagem 

III: Célula superficial grossa da porção celular da primeira camada cerebral. A: indica 

anastomose do axônio terminal (PT) da célula e da fibra do penacho. Imagem IV: Célula 

estrelada da porção da primeira camada cerebral. Imagem V: Espongioblastos (vista obliqua). 

Imagem VI: Rede em arcos. Secção quase paralela à superfície da retina. Imagem VII: Célula 

nervosa pequena vista a partir de uma secção paralela da retina. (Fonte: Tartuferi, 1887, prancha 

XX). 

 

2.3. O conceito de percepção visual segundo Tartuferi 

 

Inicialmente pode-se entender que a ideia de célula visual, e consequentemente 

percepção visual, não carregue nenhuma carga conceitual significativa que mereça 

grandes considerações, principalmente quando examinamos as obras de histologia do 

século XIX com forte orientação anatômica. O conceito de célula visual derivado dessa 
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orientação seria apenas o indicativo dos tipos celulares envolvidos no processo visual. 

Uma taxonomia das células envolvidas no processamento da informação visual seria 

suficiente para abarcar seu conteúdo semântico. Essa parece ser a posição de Tartuferi.  

A caracterização morfológica e funcional desses tipos celulares se torna mais 

importante tendo em vista que o predicado visual nesse caso se justifique por essas 

características. Dessa forma, o conceito de célula visual se torna devedor de um 

conceito de processo visual mais sistêmico (isso somente se dá interno ao modelo 

reticulado). A compreensão do processo visual em níveis que superam e incluem o nível 

celular seriam significativos para entendermos as conexões entre a morfologia, 

fisiologia e percepção reunidos na ideia geral em torno do que se concebe pelo conceito 

de visão.    

A ideia de um sistema nervoso como órgão central na organização e geração dos 

comportamentos orientou boa parte das pesquisas histológicas acerca da estrutura fina 

do sistema nervoso no final do século XIX. Propriedades como sensação, pensamento e 

vontade foram, numa perspectiva estritamente evolutiva, derivadas da evolução do 

sistema nervoso.  

A concepção de células visuais associadas à função de captação e transdução da 

informação luminosa em informação nervosa é um critério um tanto quando razoável de 

diferenciação dessas células das demais envolvidas no processo. Diferentemente dos 

outros dois modelos examinados nessa pesquisa, Tartuferi não possui uma vasta obra e 

menos ainda publicou obras que não fossem resultados de suas pesquisas experimentais. 

A interpretação que fazemos de como ele concebeu a ideia de percepção visual se dá 

exclusivamente da análise de seu artigo de 1887. Em termos gerais, Tartuferi representa 

um caso hibrido para os fins dessa pesquisa. Enquanto Helmholtz estava completamente 

inserido no paradigma reticular e Ramón y Cajal (próximo capítulo) foi o principal 
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proponente do modelo neuronal, Tartuferi apresentou uma espécie de modelo hibrido da 

retina. Tartuferi recusou a ideia de formação de um reticulo completo na estrutura da 

retina, assumindo uma formação em dupla rede (tanto por fusão entre axônios como por 

dendritos) nas estruturas de processamento principais da retina, sendo que em diversos 

pontos as células não se fundiam.   

Mesmo assumindo uma posição intermediária, Tartuferi não insistiu no sentido de 

compreender as propriedades visuais no nível celular. A proposição, ainda que 

diferente, de uma dupla rede permitiu a transferência das propriedades no 

processamento da informação no nível acima do celular, dessa forma, Tartuferi buscou 

compreender essas propriedades pensando na retina de maneira sistêmica. O abandono 

desse modelo se deu somente com Ramón y Cajal.   

A correlação entre a concepção de visão e certo nível de complexidade daquilo 

que do ambiente pode ser apreendido em termos de informação advinda de estímulos 

luminosos no que se refere à intensidade da luz difusa mais rápida e restrita no espaço 

ajuda-nos a entender uma concepção de visão atribuída ao organismo e que é devedora 

da orientação histológica fortemente presente no final do século XIX. Quando 

transportamos essas relações às partes que constituem as estruturas diretamente 

relacionadas ao processamento da informação luminosa corremos inequivocamente o 

risco de cometermos o que os filósofos denominam por falácia mereológica (Bennet & 

Hacker, 2013). Quando imputamos características do organismo às suas partes 

constituintes, tal como, afirmar que o cérebro ou dada estrutura ‘ouve’ ou ‘percebe um 

objeto’ constitui tal falácia. Esse tipo de problema se encontra principalmente em 

tentativas de explicação de processos perceptivos a partir das estruturas relacionadas à 

percepção em questão. Helmholtz e Tartuferi não cometeram a falácia mereológica, 

Ramón y Cajal eventualmente sim. A pergunta que fica é se seria evitável tal armadilha 
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uma vez que se avançassem os estudos ao nível celular. Voltaremos a essa questão de 

maneira tangencial ao final da dissertação.    
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4. O conceito de células visuais por Santiago Ramón y Cajal 

 

4.1. Vida e Obra 

 

Santiago Ramón y Cajal nasceu em 1852 na cidade de Petilla de Aragón 

(Espanha). Estudou medicina em Saragoça se formando em 1873. Após concluir os 

estudos se alistou como médico no exército e foi destacado para Cuba (Cuba ainda era 

colônia espanhola em meados de 1870). Regressou à Espanha após contrair malária. 

Após a carreira militar precocemente interrompida se voltou a tentativa de obter uma 

carreira acadêmica. Obteve em 1883 o título de doutor em ciência na Universidade de 

Madrid. Trabalhou como professor nas Universidade de Barcelona e Valência antes de 

retornar à Madrid. Faleceu em 1934 em Madrid. Ramón y Cajal é considerado o 

fundador da Neurociência pelos trabalhos em favor da teoria neuronal.   

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. Nessa ocasião conheceu 

Aureliano Maestre de San Juan (1828-1890), autoridade máxima em histologia na 

Espanha. Ramón y 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 (Ferreira, 2013).  

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

claro de divulgar as descobertas histológicas, Ramón y Cajal defendia um papel central 

à célula nervosa no conjunto do organismo (em um artigo intitulado As maravilhas da 
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histologia, Ramón y Cajal se referia à célula nervosa como sendo a mais nobre raça dos 

elementos orgânicos), porém, não atribuía uma condição meramente secundária aos 

outros tecidos.  

 Nos anos seguintes, Ramón y 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). A retina representava para Ramón y 

Cajal uma estrutura fascinante. Em obras no final da vida sempre se referia à retina 

como sua paixão histológica por configurar uma espécie de mini-cérebro.  

 

4.2. Descrição da retina 

 

 Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) forneceu a base da moderna teoria do 

neurônio (Taylor apud Goodwin, 2010). Em primeiro de maio de 1888, Ramón y Cajal 

publicou na revista Trimestral de Histologia Normal e Patológica, revista fundada pelo 

próprio Ramón y Cajal, um primeiro de uma série de artigos sobre a morfologia e 

conexão do elementos na retina de aves. Assim como Tartuferi, Ramón y Cajal iniciou 

o estudo da retina das aves utilizando o método de Golgi. De acordo com Juan de 

Carlos, responsável pelo museu do Instituto de Neurobiologia Ramón y Cajal em 

Madrid, 

 

"A técnica descoberta por Golgi consistia em endurecer as peças de tecido nervoso 

durante vários dias em uma solução de dicromato de potássio para tratá-las, 

posteriormente, com uma solução diluída de nitrato de prata; era a primeira técnica 

que permitia tingir de modo preciso e seletivo as células nervosas e seus 

prolongamentos."(De Carlos, 2015, p.17). 
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   Ramón y Cajal já havia tido resultados positivos com o método de Golgi em 

seus estudos sobre a estrutura dos centros nervosos da aves: 

 

"Este método é muito próprio para a impregnação das pequenas células da camada 

molecular, assim como de suas prolongações nervosas (...) Finalmente o primeiro 

método de Golgi, usado com oportunidade, mancha muito bem as células de Purkinje e 

suas prolongações nervosas" ( Ramón y Cajal, 1888b, p. 306). 

 

 Em seu artigo sobre a retina das aves, Ramón y Cajal descreve as camadas 

retinianas da seguinte maneira: 

a) Camada das células visuais (bastonetes e cones): o método de Golgi tinge de preto o 

segmento interno e raras vezes o externo. Os cones se diferem dos bastonetes por serem 

mais grossos; 

b) Grãos externos e grãos dos cones e bastonetes: as fibras dos cones e bastonetes 

aparecem como negro intenso e o núcleo castanho. Tanto os cones como os bastonetes 

lideram na camada reticular externa o plexo subepitelial em um cone que saem da base 

várias fibras encaracoladas. Não podemos comprovar a anastomose dessas fibras com o 

extremo superior das células bipolares; ao contrário, sempre que a impregnação tem 

sido fina e completa, vemos terminar livremente;   

c) Camada reticular externa: fibras dos pés dos grãos dos bastonetes e dos cones que 

partem das células bipolares, e chegam as células estreladas (subepiteliais), todas se 

entrelaçam formando um plexo apertadíssimo, porém não como uma rede como defende 

Tartuferi; 

d) Camada dos grãos internos: contém células estreladas (subepiteliais), as bipolares e 

os espongioblastos; 
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e) Camada reticula interna: formada por fios descendentes das células neuroglias que se 

associam com os ramos protoplasmáticos dos elementos da camada ganglionar, com as 

células bipolares e dos espongioblastos; 

f) Camada das células ganglionares: composta por elementos de vários tamanhos, 

alojados entre os filamentos descendentes das células neuroglias; 

g) Camada das fibras do nervo óptico: fibras varicosas, se tinge de negro intenso, e que 

se vê continuar com a prolongação central das células ganglionares. 

h) Camada de neuroglia: se tinge perfeitamente com o método de Golgi, especialmente 

pelo seu caminho pela zona de grãos internos e pela camada reticular interna. 

 

 As células estreladas ou espongioblastos estão situadas por debaixo do plexo 

subepitelial, e oferecem forma e disposição descritas por Tartuferi. As prolongações 

destas células ocorrem horizontalmente, as vezes em uma grande extensão. 

 Da parte inferior do corpo celular surge uma prolongação descendente que, 

apesar de não ter sido capaz de acompanhar as fibras do nervo óptico, Ramón y Cajal 

concordava com Tartuferi em que a mesma é uma expansão nervosa. 

 As células bipolares penetram entre os grãos externos, algumas vezes termina 

debaixo da limitante e outras vezes entre os cones e bastonetes. Na retina dos pássaros 

observou três tipos de espongioblastos, os espogioblastos gigantes, células grossas que 

caem perpendicularmente até a camada de fibras nervosas, e apresentam todas as 

características de um axônio. Uma outra espécie de espongioblastos muito pequenos e 

numerosos que atravessa a camada reticular interna e termina por uma arborização 

extensa e achatada situada acima das células ganglionares. Entre partes dessa 

arborização existe uma que desce ate a camada fibrosa e que pode ser um axônio. O 
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terceiro tipo são os espongiblastos neurogliformes, de tamanho pequeno e que terminam 

também sobre as células ganglionares. 

 

 

Figura 13: Imagem 3: Corte da retina do frango. Impregnação pelo método de Golgi. Lateral 

direita: A: camada dos bastonetes; B: camada limitante externa; C: camada dos grãos externos; 

D: camada reticular externa; E: camada dos grãos internos; F: camada reticular interna; G: 

camada ganglionar; I: camada das fibras do nervo óptico; H: limitante interna. Interno à imagem 

3: A: parte interna de um cone; B: parte interna de um bastonete; G: filamento emanado de uma 

célula bipolar; C: célula estrelada ou subreticular; D: espongioblasto grande; E: espongioblasto 

pequeno; F: célula bipolar; H: arborização lateral de um corpúsculo bipolar; L: arborização 

terminal de um corpúsculo bipolar; N: arborização lateral de corpúsculo bipolar; K: célula 

ganglionar grande; J: célula ganglionar pequena; M: célula da glia ou fibras de Müller. Imagem 

5: Representa uma fibra de Müller do carneiro impregnada por prata. Esta imagem permite 

observar as diferenças entre os elementos da glia dos mamíferos em relação às aves. (Ramón y 

Cajal, 1888. Atualizada em Ramón y Cajal, 1893). 
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4.3. O conceito de percepção visual por Santiago Ramón y Cajal 

 

 O estudo da estrutura do tecido nervoso se tornou na segunda metade do século 

XIX presença central na agenda dos histologistas. O desenvolvimento da Psicologia 

como disciplina científica impunha, principalmente para a vertente experimental, a 

necessidade de determinação o mais precisa possível das conexões das células do 

sistema nervoso. Os microscópios tornaram-se mais potentes e as técnicas de 

endurecimento e coloração histológicas foram aperfeiçoadas.  

 Santiago Ramón y Cajal, utilizando da técnica de sais de prata desenvolvida por 

Golgi, publicou seus primeiros trabalhos durante os anos de 1888 e 1892 sobre cerebelo 

das aves e mamíferos, retina, medula espinal e lóbulo óptico das aves. Apesar de Golgi 

e Ramón y Cajal aplicarem do mesmo método para estudarem histologicamente as 

células do cerebelo, ambos discordavam da organização do sistema nervoso. Golgi 

acreditava que os sistema nervoso era composto de células que eram fisicamente ligadas 

umas às outras em um reticulo, ao contrário,  Ramón y Cajal defendia que essas mesmas 

células eram células independentes, porém interligadas.  

 Citamos Ramón y Cajal: 

 

"Os métodos de impregnação de Golgi tem arruinado por completo a hipótese de 

anastomose direta e por expansão protoplasmática (...) as células nervosas são 

elementos independentes jamais anastomosados, nem por suas expansões 

protoplasmáticas nem por seus ramos da prolongação de Deiters, e a propagação da 

ação nervosa se verifica por contatos a nível de certos aparatos e disposições de 

engrenagem, cujo objetivo é fixar a conexão multiplicando consideravelmente  as 

superfícies de influência." ( Ramón y Cajal, 1889b, p.479-480). 

 



48 

 

 A teoria neuronal reconfigurou os estudos sobre o sistema nervoso. Tomando 

como referência a diferença entre cones e bastonetes descrita por Max Schultzes (1866), 

onde cones são responsáveis pela visão diurna e bastonetes pela visão noturna, Ramón y 

Cajal propôs a direção do sinal nervoso dos fotorreceptores para as células ganglionares. 

 

"Apesar de sua grande complicação, a retina pode ser considerada como um gânglio 

nervoso formado por três linhas de neurônios ou corpúsculos nervosos: a primeira 

linha abrange os cones e bastonetes com seus prolongamentos descendentes formando 

a camada granular externa, segundo é constituído por células bipolares e o terceiro 

contém neurônios ganglionares."(Wade, 2008, p.227).  

 

 Os estudos sobre o tecido nervoso no final do século XIX pouco ofereciam em 

termos de explicações sobre o impulso nervoso. A conectividade entre as células do 

tecido eram prioridade entre os histologistas. Ramón y Cajal se debruçou sobre a retina 

com o intuito de elucidar a conexão das células encontradas entre os fotorreceptores e o 

cérebro, para assim, estabelecer uma teoria funcional para as vias correspondentes do 

processo perceptivo. De acordo com Ferreira (2013), Ramón y Cajal praticou histologia 

com forte orientação anatômica, o que o qualificava primeiramente  para a compreensão 

das conexões entre as células, para num segundo momento, lançar considerações sobre a 

fisiologia da estrutura. Contrário ao posicionamento de Helmholtz, que se dirigia aos 

aspectos funcionais do organismo ou estrutura em destaque, Ramón y Cajal nutria certa 

desconfiança em relação aos aspectos da explicação funcional. Ele defendia que a 

fisiologia era uma ciência teórica, em oposição à anatomia que oferecia ao pesquisador 

um dado bruto sobre o mundo. O cientista deveria, dessa forma, se guiar pela estrutura e 

ocorrendo divergência entre a descrição anatômica e a explicação funcional, o mesmo 

deveria abrir mão da explicação funcional e buscar outros caminhos.  
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 A noção de percepção visual no modelo neuronal de Ramón y Cajal deveria 

buscar primeiro uma descrição o mais completo possível das estruturas envolvidas no 

processamento da informação visual para, posteriormente, lançar mão de explicações 

funcionais. Torna-se imperativo nesse modelo, o esgotamento da descrição da retina e 

de seus elementos, o mais detalhado possível. Citamos Ramón y Cajal: 

 

"Se existe um órgão sobre o qual sabemos de uma forma satisfatória o caminho do 

impulso nervoso, este órgão é a membrana visual. A análise mais simples do arranjo 

das articulações da retina nos mostra que a onda nervosa que se propaga na retina de 

trás para a frente, perpendicularmente à suas camadas, o impulso provenientes de 

cones e bastonetes, passando depois para os elementos bipolares e ganglionares". 

(Ramón y Cajal apud Piccolino et al, 1901, p.129). 

  

 Em um artigo no formato de uma monografia publicado na importante revista 

belga La Cellule em 1893 intitulado La rétine des vertebrés, Ramón y Cajal apresentou 

uma vasta compilação de suas pesquisas sobre a retina. Apesar do nível de detalhamento 

ultrapassar em muito os estudos histológicos sobre essa estrutura em relação aos seus 

antecessores, a explicação funcional de como se dava o processo perceptivo não se 

destacava em relação a outros modelos. A explicação funcional parecia esbarrar em algo 

além da mera descrição dos elementos constitutivos da retina e de suas projeções ao 

córtex occipital.      

 A explicação para a percepção visual, na concepção de Ramón y Cajal deveria 

começar na explicação de como os elementos celulares se manifestavam no início do 

processamento da informação. Não mais seria satisfatório recorrer a ideias como a 

noção de energia específica dos nervoso defendida por Helmholtz. Em um artigo em 

que discutiu os mecanismos anatômicos da ideação de 1895, Ramón y Cajal apresenta 
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uma hipótese mecânica para o problema da distinção entre os estados cerebrais de sono 

e vigília com um leve indicativo que o processo perceptivo talvez ocorresse de forma 

semelhante. Para ele as células fotorreceptoras recebem a luz provocando um 

movimento que se estende à células bipolares, propagando-se à um corpúsculo 

ganglionar subjacente cuja sua expansão difunde seu movimento a um grupo de células 

onde seus axônios terminam no cérebro. A hipótese defendida nesse artigo de 1895 era 

de que ocorreria em um conjunto de células movimentos mecânicos (movimentos 

ameboides) que alterariam sua conformação em determinadas circunstâncias, alterando 

a conformação do conjunto de células envolvidas no comportamento correspondente (no 

caso diferenciando sono de vigília). Essa hipótese não foi originalmente apresentada por 

Ramón y Cajal mas sim por pesquisadores franceses. A modificação feita por Ramón y 

Cajal tributava às células da glia a propriedade mutável e não aos neurônios, que para 

ele não sofriam qualquer alteração mecânica durante o processo.    

 O cérebro, em sua totalidade, segundo Ramón y Cajal, funciona como uma 

'unidade de impressão', seu grupo de células piramidais corticais "guardam" as unidades 

de impressão de épocas diversas. Mesmo em estado dormente, podemos ter a 'sensação' 

da imagem, quando solicitado ao cérebro ou unidades de impressão. 

 

"Cada imagem retiniana compreende, pois, tantas unidades de impressão quando 

células visuais são simultaneamente excitadas." (Ramón y Cajal, 1895, p. 4). 

 

 A transmissão da mensagem visual segue ponto a ponto, dos fotorreceptores ao 

cérebro. Essa via, tão bem detalhada histologicamente por Ramón y Cajal, é 

denominada por ele de Aparato Condutor. Durante a percepção visual de uma imagem, 
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um grupo de células piramidais entram em movimento, e podem ficar em repouso 

quando mudamos de imagem, estimulando assim, outros grupos celulares.  

 Ramón y Cajal descreveu outras células entre os fotorreceptores e o córtex, 

células fixas e invariáveis, porém, ele não atribui função específica à elas, a não ser de 

modulação e condução do movimento até o córtex. Piccolino aponta essa suposta falha 

na descrição e explicação da percepção visual em função dos elementos da retina.  

  

"Em muitos de seus diagramas sobre o fluxo de mensagens visuais na retina, Cajal só 

mostrou a cadeia formada por fotorreceptores, células bipolares e células 

ganglionares, excluindo assim sistematicamente outros neurônios da retina." (Piccolino 

et al, 1988, p.131). 

 

 Compreender o papel das células horizontais e amácrinas no processamento da 

informação visual se tornou um problema para Ramón y Cajal e, com bases em seus 

experimentos, concluiu que elas não participariam da transmissão da mensagem visual, 

podendo fazer conexão à longas distancias com os fotorreceptores: 

 

"Somos obrigados a admitir que o sinal visual tomado por esses neurônios tangenciais 

flui para trás, na direção dos corpúsculos visuais de outras radiações visuais (os 

fotorreceptores de outras regiões da retina), um pouco longe, susceptível de constituir 

uma espécie de círculo vicioso." (Ramón y Cajal apud Piccolino et al, 1988, p.135-136). 
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5. Algumas considerações acerca da distinção entre os conceitos de 

percepção visual, sistema visual e células visuais  

 

5.1. Considerações gerais a título de análise dos resultados da pesquisa 

 

 A segunda metade do século XIX foi de grande importância para a formação da 

Neurociência enquanto disciplina acadêmica. O debate sobre a constituição do tecido 

nervoso que mobilizou neuronistas e reticularistas em torno da agenda de pesquisa 

histológica acerca do tecido nervoso foi ao longo das últimas décadas do século XIX 

pendendo a favor da hipótese da contiguidade (Ramón y Cajal, 1952). Os estudos 

específicos sobre as estruturas nervosas acompanharam esse cenário acima apontado. 

Com as pesquisas sobre células sensoriais ("as células da percepção") não foi diferente. 

A perspectiva de associar explicações sobre processos perceptivos aos constituintes 

básicas do organismo (as células) era muito sedutora para ser negligenciada.  

 A ideia de células visuais é um ótimo parâmetro para acompanharmos essa 

modificação que ocorreu das propostas reticularistas às neuronais, uma vez que a 

explicação recorrente na primeira metade do século XIX para a especificação dos 

processos perceptivos se dava pela teoria de Müller das energias específicas do nervos. 

A maneira como alguns autores mobilizaram as explicações ao nível celular permite 

compreendermos, ao menos em parte, como concebiam a noção de percepção, sensação 

e seus correlatos anatômicos. 

 As intensas modificações microscópicas no século XIX foram essenciais no 

entendimento do funcionamento do olho (Ings, 2008). Helmholtz apresentou protocolos 

de pesquisa sobre atenção visual e uma robusta teoria sobre a percepção, sendo que 
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muito do trabalho influenciou a chamada Neurociência cognitiva formada no século XX 

e permanece até os dias de hoje como um legado imenso. A contribuição de Helmholtz 

no campo da fisiologia da visão é inegável, porém no que se refere a explicação do 

processo perceptivo no nível celular o mesmo não acompanhou suas inovadoras 

proposições funcionais. Helmholtz recorreu à instância acima do nível celular para 

explicar o processamento da informação visual, delegando ao nervo o papel central no 

processo. Podemos atribuir ao trabalho de Helmholtz no que concerne à explicação da 

percepção visual, um forte destaque à fisiologia do processo. Dessa forma, mesmo já 

tendo disponível a descrição de elementos específicos da retina (no caso, cones e 

bastonetes, além das outras células das camadas da retina), era ao nervo que competia a 

propriedade definidora da característica visual ao sistema. No limite, é como se a 

diferenciação mais basal, do ponto de vista funcional, entre o sistema visual e outros 

sistemas sensoriais fossem, para Helmholtz, definidos a partir das propriedades 

específicas dos nervos associados a cada órgão em questão.  O conceito de células 

visuais, nesse modelo, é deflacionado em detrimento de um "nervo visual" como 

elemento primeiro no processamento da informação (um pequeno esclarecimento: 

Helmholtz já compartilhava da ideia geral de que eram os cones e bastonetes os 

responsáveis pela transformação da informação luminosa do ambiente em "informação 

nervosa", mas a explicação diferenciadora do processo da visão, em relação por 

exemplo a audição, se dava pelas propriedades dos nervos).    

 A concepção predominante sobre a maneira como o tecido nervoso se estrutura 

no momento dos estudos de Helmholtz sobre a visão, ou seja, a concepção do modelo 

em rede, não permitiu que Helmholtz chegasse a concluir que as células visuais (cones e 

bastonetes) tivessem um papel fundamental na percepção visual, uma vez que a 

formação de um retículo atribuía, mesmo que de maneira atenuada em alguns casos, 
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certo homogeneidade às células que compunham determinada estrutura. Uma vez 

admitido que as camadas da retina nada mais eram que uma grande rede nervosa, o que 

garantiria a determinadas células papel de destaque no processo? Entendemos que o fato 

de Helmholtz não ter praticado a histologia e estar inserido no paradigma reticular 

desviaram, de alguma maneira, seu interesse para a explicação funcional do sistema de 

forma global minimizando seu interesse pelos elementos celulares que compõem a 

retina e seus respectivos papeis no processo perceptivo.  

 O italiano Ferrucio Tartuferi foi examinado nessa pesquisa com o intuito de 

contrastar a passagem do modelo reticulado ao modelo neuronal, apresentando um caso 

intermediário. Apesar da posição intermediária atribuída a Tartuferi, o mesmo não 

adotou o modelo neuronal em sua totalidade. Tartuferi rompeu com a noção de rede 

formada por dendritos dos neurônios mas manteve a ideia de formações reticulares em 

pontos centrais do processamento de informação nas principais estruturas cerebrais. A 

retina, por exemplo, possuiria uma dupla rede (rete sottoepiteliale). A ideia seria que 

estruturas como a retina necessitaria de uma central responsável por todo o 

processamento da informação e a mesma seria, do ponto de vista funcional, mais eficaz 

a medida que formasse um retículo. Citamos Cusato & Ferreira sobre o trabalho de 

Tartuferi: 

 

"Quando Tartuferi resolveu aplicar o método de Golgi para estudar a estrutura da 

retina, o conhecimento das ligações entre os elementos da retina era um tanto quanto 

precário (havia duas grandes obras sobre visão, uma de Helmholtz e outra de 

Schwalbe). A solução do problema descritivo da retina deve atender, segundo as 

expectativas de Tartuferi, à Anatomia, Fisiologia e Clínica." (Cusato & Ferreira, 2016, 

p.20). 

 



55 

 

 Ao representar a retina, Tartuferi mostrou um grande salto a nível celular, porém 

explicar o processo visual ainda era um contratempo. O simples modelo em rede, seria 

responsável em levar o estímulo luminoso até porções desconhecidas do cérebro. A 

adoção do modelo reticular oferecia uma economia em termos explicativos no que se 

refere a ter que explicar a funcionalidade de cada tipo celular envolvido no processo, o 

que não significa que após a adoção do modelo neuronal as explicações fossem corretas. 

Ao contrário, a explicação do processamento da informação visual, do ponto de vista 

fenomenológico, se afastou da moderna explicação por meio da abertura de canais 

iônicos nos modelos neuronais na sua primeira década (década de 1890). Citamos 

Wade:  

 

"(...) as células horizontais, amácrinas, bipolares, cones e bastonetes são claramente 

representadas por Tartuferi, porém, Tartuferi permaneceu retido às orientações de seu 

professor C. Golgi, em que o sistema nervoso é conectado e contínuo, como uma rede." 

(Wade, 2008, p. 105). 

 

 Ramón y Cajal foi um importante ator nesse enredo. Médico e histologista, ele 

se debruçou exaustivamente com o objetivo de justificar a proposição de que as células 

nervosas não formavam uma rede. Ele iniciou seus estudos na retina para comprovar os 

dados que já havia encontrado no cerebelo. Utilizando o método de Golgi, Ramón y 

Cajal demonstrou que supostas redes nervosas anastomosadas não existiam, e que o 

sistema nervoso é constituído de muitas células independentes, porém interligadas 

(como a informação ocorria constituía um problema teórico para Ramón y Cajal).  
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" A segunda comunicação sobre o cerebelo (agosto, 1888) continha dois fatos capitais: 

a descoberta do axônio das células granulares e o descobrimento das fibras 

trepadeiras. Com estes dados, Ramón y Cajal forneceu uma prova definitiva da 

transmissão dos impulsos nervosos por contato, contrário às teorias reticularistas 

aceitas na ocasião. A confrontação dos dados, que havia encontrado no cerebelo, foi 

efetuada na retina e nos centros ópticos das aves." (De Carlos, 2015, p.19). 

 

 Em seus estudos sobre a retina, observou que os cones e bastonetes terminam 

livremente na camada plexiforme externa. Como histologista, Ramón y Cajal contribuiu 

com seus desenhos detalhados das células visuais e do aparato visual, porém a mera 

descrição dessas vias histológicas não explicava, em termos funcionais, a percepção 

visual (Figura 14). Diante desse problema, Ramón y Cajal fez estudos detalhados de 

várias estruturas e das vias sensoriais e sensitivas, propondo a ocorrência de 

movimentos de excitação (movimentos ameboides) entre as células do aparato visual 

em direção as centros nervosos no cérebro. Citamos Ramón y Cajal: 

 

"(...) deve-se supor que esses elementos estão dotados de movimentos amebóides e que 

são excitáveis pelas substâncias segregadas por certas células nervosas, epiteliais ou 

mesodérmicas. As expansões dos neuroblastos se orientariam no sentido das correntes 

químicas e iriam ao encontro dos corpúsculos secretores."  (Ramón y Cajal apud De 

Carlos, 2015 [1893], p.31). 

 

 Ramón y Cajal considerava a retina como um verdadeiro centro nervoso, uma 

extensão periférica do sistema nervoso. Uma espécie de "mini-cérebro". Para Piccolino 

et al (1988), os estudos sobre a retina forneceram resultados que foram fundamentais 

para Ramón y Cajal formular os princípios gerais e de organização das conexões 

nervosa, afirmando que o tecido nervoso é composto de elementos independentes, os 
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neurônios. Ramón y Cajal avançou suas conclusões fisiológicas acerca do neurônio 

propondo o principio de polarização dinâmica, formulado dessa maneira: 

 "A transmissão de movimento nervoso ocorre a partir dos ramos protoplasmáticos 

(dendritos), e a partir do corpo da célula para a expansão nervosa (o axônio). A este 

respeito, todas as células do nervo possui um aparelho receptor de condução (o eixo  

cilíndrico), e um aparelho de emissão. (Piccolino et al, 1989, p.129). 

 

Tendo como resultado as células visuais independentes, e não em rede, como era 

fortemente defendido na ocasião, e intuindo que nos cones e bastonetes (primeira 

camada de células nervosas responsáveis pelo processamento visual) possuíssem  

movimentos para explicar o impulso luminoso até o cérebro, Ramón y Cajal foi um dos 

primeiros a propor uma explicação ao processamento da informação visual reportando-

se especificamente aos elementos celulares da retina. Em seu modelo, mesmo sendo 

parcialmente abandonado no século XX, Ramón y Cajal atribuiu aos cones e bastonetes 

as propriedades primeiras e fundamentais ao processamento da informação visual. Em 

sentido lato, o conceito de células visuais assume, com Ramón y Cajal, sua primeira 

caracterização forte no que concerne às propriedades visuais desses elementos.    
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Figura 14: Desenho de Santiago Ramón y Cajal. Esquema da retina em mamíferos. Os 

bastonetes e cones (a, b) mantêm o contato com as células bipolares (e, f), e estas com as células 

ganglionares (g, h, i, j), cujo axônios se unem para formar o nervo óptico e conduzir o impulso 

nervoso até o cérebro. (Fonte: De Carlos, 2015). 
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6. Conclusão 

 

 A premissa inicial desta pesquisa em examinar a formação histórica do conceito 

de células visuais na segunda metade do século XIX se fundamentava na ideia de que o 

conceito moderno de células visuais, de alguma maneira, se estabelecia a partir da 

proposição da teoria neuronal. Não foi objeto central dessa pesquisa examinar a 

constituição da teoria neuronal, no entanto, foi imperativo examinar os autores 

selecionados a luz de sua consolidação. A vinculação do conceito de células visuais com 

o conceito de percepção visual orientou grande parte da análise dos autores. A 

atribuição das  principais propriedades que definem e caracterizam as células visuais aos 

cones e bastonetes foi consolidado somente após a constituição da teoria neuronal, 

mesmo que as primeiras explicações do processamento da informação visual por meio 

da teoria neuronal não tenham sido de todo satisfatórias.       

 Os autores examinados na pesquisa serviram de "estudos de caso" 

representativos de modelos explicativos do processo perceptivo inseridos, 

respectivamente, no modelo reticulado, fase de transição e no modelo neuronal. Na 

tabela 2 apresentamos uma síntese da maneira como cada autor se dirigiu à 

caracterização do tema central da pesquisa a luz do paradigma vigente no período de 

suas pesquisas.  

 Uma segunda conclusão parcial que obtemos em nossa pesquisa, além dos 

aspectos descritivos do tema estudado, se refere à maneira como o desenvolvimento das 

pesquisas sobre o sistema nervoso no momento de formação teórica da Neurociência 

(final do século XIX) não ocorreram de forma homogênea a partir das disciplinas de 

base, em nosso caso a saber, a Anatomia e a Fisiologia. Pudemos constatar, por 
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exemplo, como a fisiologia do processamento da informação visual não acompanhou o 

desenvolvimento da histologia na obra de Helmholtz. Não atribuímos esse aparente 

descolamento entre a Fisiologia e a Anatomia a qualquer deficiência técnica ou teórica 

de uma dessas disciplinas mas sim a maneira como os pesquisadores se orientaram em 

suas pesquisas do ponto de vista metodológico.      

 

Autores 

examinados 

(período de 

suas pesquisas) 

Modelo 

sobre a 

constituição 

do tecido 

nervoso 

Descrição 

histológica 

(nível 

descritivo) 

Explicação 

funcional 

(nível 

explicativo) 

Estrutura 

primeira 

responsável pela 

propriedade 

definidora da 

visão 

Nível em que a 

percepção visual 

foi explicada 

(em termos 

anatômicos) 

Helmholtz 

(década 1860) 

Reticulado Celular Nervos Nervos 

(energia 

específica) 

Nervos 

Tartuferi 

1887 

Reticulado 

(em fase de 

transição) 

Celular Celular 

(assumindo 

retículos 

centrais) 

Não definido Tecido 

(rede celular) 

Ramón y Cajal 

(1888-1895) 

Neuronal Celular Celular 

(movimentos 

ameboides) 

Células visuais 

(cones e 

bastonetes) 

Celular 

 

Tabela 2: Síntese dos três modelos examinados em função da relação entre os estudos 

anatômicos e funcionais no que tange ao papel que as células visuais (cones e bastonetes) 

tinham na explicação do processamento da informação visual. 

 



61 

 

7. Referências bibliográficas  

 

ALEXANDER, F. G.; SELESNICK, S. T. História da Psiquiatria. São Paulo: Ibrasa, 

 1968.  

 

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. 

 

BALDO, M. V. C. ; HAMASSAKI, D. E. ; Ventura, D. F. Visão. In: Margarida de 

 Mello Aires. (Org.). Fisiologia. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012, 

 v. , p. 309-330. 

 



62 

 

BENNET, M. R. & HACKER, P. M. S. History of cognitive neuroscience. United 

 Kingdom: Wiley & Sons, 2013. 

 

BORING, E. G.; HERRNSTEIN, R. J. Textos básicos de história da psicologia. São 

 Paulo: Universidade de São Paulo, 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. 

 

CLARKE, G.; KASTEN, F. K. History of staining. Baltimore, MD: Williams and 

 Wilkins, 1983. 

 

COLEMAN, W. La biologia en el siglo XIX. México: Fondo de Cultura Económica, 

 1983. 

 

CONN, H. J. The evolution of histological staining. Ciba Symposium: 1946. 7, 270-

 300.  

 

DE CARLOS, J.A; BORRELL, J. A historical reflection of the contributions of Cajal 

 and Golgi to the foundations of neuroscience. Madrid: Science Direct, 2007, 

 pp.8-16. 

 

DE CARLOS, J.A. Santiago Ramón y Cajal: uma biografia científica. In: Ferreira R. 

 M. F. et al. História e Filosofia da Neurociência. São Paulo, 2015, pp.11-47. 

 

DEFELIPE, J. 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.  

 

DEMBER, W. N. Visual Perception: The Nineeteenth Century. New York: University 

 of Cincinnati, 1964. 

 



63 

 

DINI, A. Vita e Organismo: Le origini dela fisiologia sperimentale in Italia. Firenze: 

 Leo S. Olschki editore, 1991. 

 

FERREIRA, F. R. M. A teoria neuronal de Santiago Ramón y Cajal. Tese (Doutorado) 

 –  Universidade de São Paulo, São Paulo. 2013. 

 

FERREIRA, F. R. M & CUSATO, W. M. A teoria neuronal versus a teoria reticular: 

 O caso híbrido da retina proposto por Ferruccio Tartuferi (1852-1925). 

 Khronos: Revista de História da Ciência - USP. São Paulo, 2016. pp. 10-33. 

 

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. 

 

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)]. 

 

GOODWIN, C. J. História da Psicologia Moderna. São Paulo: Cultrix, 2010. 

 

HELMHOLTZ, H. Treatise on Physiological Optics. [Handbuch Physiologischen 

 Optik]. Volumes I. New York: Dover Publications, 1924a [1860a]. 

 

___________. Treatise on Physiological Optics. [Handbuch Physiologischen Optik]. 

 Volumes II. New York: Dover Publications, 1924b [1860b]. 

 

INGS, S. O Olho: Uma história natural da visão. São Paulo: Larousse, 2008. 

 

KÖLLIKER, A. V. (1817-1905). Elements D’Histologie Humaine. Paris Masson, 

 1868. 

 

LIEBREICH, R. Atlas D'Ophtalmoscopie. Berlin: August Hirscwald, 1863. 



64 

 

 

PICCOLINO, M.; LAURENZI, E.; STRETTOI, E. Santiago Ramón y Cajal, the retina 

 and the neuron theory. Italy: Documenta Ophthalmologica 71: 123-141, 1989. 

 

RAMÓN Y CAJAL, S. Morfologia y conexiones de los elementos de la retina de las 

aves. Revista Trimestral de Histologia Normal y Patológica. Madrid, 1888a. pp. 

317-321. 

 

___________. Estructura de los centros nerviosos de las aves. Revista Trimestral de 

Histologia Normal y Patológica. Madrid, 1888b. pp. 305-315. 

 

___________. Estructura del lóbulo óptico de las aves, y origen de los nervios ópticos. 

Revista Trimestral de Histologia Normal y Patologia. Madrid, 1889a. pp. 377-392. 

 

___________. Conexión general de los elementos nerviosos. La Medicina Prática. 

 Madrid, 1889b. pp. 479-487.  

 

___________. Notas anatómicas. Gaceta Sanitaria de Barcelona. Barcelona, 1890. pp. 

 583-589. 

 

___________. 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. 

 

___________. Morfologia de la célula nerviosa. La Veterinaria Española. Madrid, 

 1894. pp.1-15. 

 

___________. Mecanismo Anatómico de la ideación. Asociación y Atención. Revista 

 de Medicina y Cirugia Prácticas. Madrid, 1895. pp. 1-14. 

 

___________. ¿Neuronismo o Reticularismo? Las pruebas objetivas de la unidad 

 anatomica de las celulas nerviosas. Madrid: Instituto Cajal, 1952.  

 



65 

 

___________. Recuerdos de mi vida. Barcelona, 2006. pp.554-712. 

 

ROBERTSON, G.C. Mind. A Quarterly Review of Psychology and Philosophy. 

 London, 1878. pp.1-23; 167-195. 

 

SCHICKORE, J. The microscope and the eye: A history of reflections, 1740-1870. 

 Chicago: Chicago University Press, 2007.   

 

SEVLEVER, G. Santiago Ramón y Cajal y la teoria de la neurona. Departamento de 

 Anatomia Patológica, FLENI, Vol. 9 No. 1. pp. 4-11. 

 

SPURZHEIM, J.G. The anatomy of the brain with a general view of the nervous 

 system. Boston, 1834. pp. 2-28. 

 

STRICKER, S. A manual of histology. New York: William Wood & Company, 1872. 

 

TARTUFERI, F. Sull’anatomia dela retina. Internationale Monatsschrift für Anatomie 

 und Physiologie. Leipzig: Georg Thieme, 1887. pp. 421-441. 

 

TEULÓN, A. A. La teoria celular: Historia de un paradigma. Madrid: Alianza 

 editorial, 1983.    

 

TUCHAMAN, A.M. Helmholtz and the German Medical Community. In: Cahan, D. 

 Foundations of Nineteenth Century Science. California: University of California 

 Press, 1993. pp. 33-34. 

 

WADE, J. N. Cajal's retina. Science Direct. University of Dundee: UK, 2008. pp. 227-

 228. 

 

___________. Tartuferi's retina. Science Direct. University of Dundee: UK, 2008. pp.  

 105-106. 

 

 



66 

 

___________. Hartline's limulus. Science Direct. University of Dundee: UK, 2009. pp.  

 695-696. 

 

__________. Granit's retina. Science Direct. University of Dundee: UK, 2010. pp.  

 1070-1071. 

 


