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RESUMO 

 

Zoonomia de Erasmus Darwin: uma análise epistêmica 

 

Erasmus Darwin (1731-1803) foi médico, botânico, filósofo, inventor e poeta. Ao 

se estudar mais profundamente sua vida e sua obra, encontra-se um ativo homem 

de ciência na Inglaterra do século XVIII, tendo, inclusive, participado da fundação 

de sociedades de estudiosos, tais como a Lunar Society de Birmingham. 

Atualmente mais conhecido por ter sido o avô de Charles Darwin e Francis 

Galton, chegou-se, inclusive, a se atribuir a ele uma antecipação das ideias 

evolucionistas do primeiro. No entanto, Zoonomia é uma obra destinada a 

apresentar os fundamentos da teoria e da prática da medicina aos seus colegas. 

De acordo com Darwin, as leis da vida orgânica se resumem à operação das 

faculdades do princípio de movimento, que chama de espírito de animação e, com 

base nas ideias prevalentes na época, reduz à irritação, à sensação, à vontade e 

à associação. Na sua nosologia, aplica a taxonomia botânica de Carl Von Linné a 

essas faculdades, de modo a apresentar uma classificação racional das doenças 

que, ao mesmo tempo, serve como base à terapêutica.  

 

Palavras-chave: Medicina no século XVIII; Inglaterra; Erasmus Darwin; Leis da 

vida orgânica 



ABSTRACT 

 

Erasmus Darwin’s Zoonomia: an epistemic analysis 

 

Erasmus Darwin (1731-1803) was a doctor, botanist, philosopher, inventor and 

poet. A closer look into his life and work unveils an active 18th-century English man 

of science, who had a significant role in the foundation of learned societies, such 

as Birmingham’s Lunar Society. Mostly known in the present time as Charles 

Darwin and Francis Galton’s grandfather, he was eventually attributed some 

anticipations of the former’s ideas on evolution. However, Zoonomia was written to 

introduce the foundations of medical theory and practice to colleagues. According 

to Darwin, the laws of organic life corresponded to the operation of the faculties of 

the principle of motions, which he named as spirit of animation. Having resource to 

some of the ideas most prevalent in his time, he listed such faculties as being four: 

irritation, sensitivity, sensitivity, volition, and association. Consistently, in his 

nosology, Darwin applied Carl von Linné´s botanical taxonomy to those faculties to 

formulate a rational classification of disease, which could also serve as a 

therapeutic guide.  

 

Keywords: 18th century medicine; England; Erasmus Darwin; Laws of organic life 
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INTRODUÇÃO 

 

O século XVIII foi um período tão conturbado na história da medicina, que 

muitos especialistas admitiram a falta relativa de estudos correspondentes.1 Um 

dos autores-chave desse período foi Erasmus Darwin (1731-1803): médico, 

botânico, filósofo, inventor e poeta. Embora, seja mais conhecido na atualidade 

por ter sido o avô de Charles Darwin e de Francis Galton, encontra-se nele um 

ativo homem de ciência inglês. Estudou, investigou e escreveu sobre diferentes 

temas, tendo sido autor de obras sobre botânica, medicina e educação, além de 

ser figura importante na fundação de diversas sociedades científicas. 

Diante dessa multiplicidade de interesses e do peso do trabalho realizado 

por E. Darwin, no presente estudo, optamos por focar na análise de uma das suas 

principais obras, a saber, Zoonomia, que compôs após vinte anos de prática 

médica. Nela, descreve o que considera ser as “leis da vida orgânica” e que, 

assim, dão conta do funcionamento do organismo humano na saúde e na doença 

e, consequentemente, também permitem inferir os meios para preservar a 

primeira e curar a última.  

Inserida no período de gestação da medicina contemporânea, a proposta 

de Darwin adscreve ao chamado vitalismo,2 na medida em que atribui o 

movimento da matéria viva a uma entidade sui generis, denominada por ele de 

“espírito de animação”. O trabalho de Darwin teve grande acolhida – certamente, 

não isenta de críticas - na Inglaterra contemporânea, tanto entre os médicos, 

quanto na mídia geral, como testemunham as inúmeras resenhas publicadas em 

veículos destinados ao público em geral.3 

                                                 
1 Vide por exemplo, Cunningham, & French, “Introduction”, in Medical Enlightenment, 1.  
2 Sobre o conceito do vitalismo, vide Waisse-Priven, d & D, cap. 1.  
3 Vide, por exemplo, English Review para o ano de 1794, vol XXIV: 281-7; British Critic para o 
primeiro semestre de 1795, vol. V: 113-22; Analytical Review for July 1794, vol. 19, no. 3: 225-34. 
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Assim, a nossa opção foi por analisar Zoonomia por um viés 

fundamentalmente epistêmico, de modo a compreender como representou as 

propriedades peculiares aos seres humanos e como elas podem ser afetadas, de 

modo a construir uma nosologia e uma terapêutica racionais. Ao mesmo tempo, 

essa análise precisou de uma referência ao contexto histórico-científico da época. 

Desse modo, o presente trabalho é composto por dois capítulos, sendo que 

o primeiro traz uma análise de aspectos da formação de Erasmus Darwin, 

focando seus estudos, obras e a sua inserção no ambiente médico e social da 

época. Esse capítulo ainda aborda o interesse de Darwin em estudos de botânica, 

assim como a sua participação na Lunar Society de Birmingham e em outras 

sociedades. O contexto médico na Grã-Bretanha do século XVIII, no qual 

Erasmus esteve mergulhado mereceu consideração especial, sem, no entanto, 

deixar de lado o que ocorria no Continente à época. O capítulo é completado por 

uma revisão das figuras-chave na formação do pensamento e prática médicos da 

época e a influência delas sobre o nosso autor. 

Já o segundo capítulo apresenta uma análise das ideias apresentadas em 

Zoonomia, focada na base epistemológica que a sustenta. Igualmente, prestou-se 

atenção particular à consonância (ou dissonância) dessas ideias em relação ao 

pensamento de seus contemporâneos. A construção do conceito das “leis da vida 

orgânica” e sua relação com a saúde e a doença, também são abordadas nesse 

capítulo. 

Erasmus Darwin foi um médico afamado e os alicerces de Zoonomia são, 

também, o resultado de 20 anos de prática médica no interior da Inglaterra.  
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CAPÍTULO 1 

 

ERASMUS DARWIN: MÉDICO E HOMEM DE CIÊNCIA 

 

Erasmus Darwin nasceu na cidade de Elston em 1731 e morreu na cidade 

de Derby em 1802.4 Ingressou em 1750 no St. John’s College de Cambridge, 

onde estudou os clássicos e matemática, graças a uma bolsa de estudos. Deixou 

as aulas em Cambridge, por um período, para assistir as palestras de William 

Hunter (1718-1783), um dos principais médicos da época, em Londres, 

demonstrando, assim, um forte interesse pelos estudos em medicina. 

Consequentemente, no outono de 1754 entrou na escola de medicina da 

universidade de Edimburgo,5 onde permaneceu por dois anos, antes de se 

estabelecer como médico, em 1756, na cidade de Lichfield, no interior da 

Inglaterra, próxima a Birmingham, ali permanecendo por cerca de 25 anos.6 Em 

quatro anos já conquistava sucesso como médico, estava casado e integrado à 

sociedade local.   

Circunstâncias peculiares também colaboraram para seu sucesso. Seu 

predecessor em Lichfield, Richard Wilkes (1691-1760), era mais conhecido como 

historiador e colecionador de antiguidades, enquanto que havia adquirido 

                                                 
4 Os dados biográficos sobre Erasmus Darwin foram tomados de King-Hele, Life of Erasmus 
Darwin; Krause, Erasmus Darwin, que inclui um capítulo biográfico escrito por Charles Darwin; e 
Fara, Sex, Science and Serenpidity.  
5 De acordo com o estudioso Jack Morrell, já, em 1726, a Universidade de Edimburgo se distinguia 
das escolas de Oxford e Cambridge por alguns aspectos administrativos. No decorrer do século, o 
perfil da escola se tornaria cada vez mais diferenciado, em função do foco no ensino de ciências. 
Foi assim que as faculdades de artes e de medicina tiveram lugar de destaque dentro da 
Universidade. Antes da ascensão da faculdade clínica médica de Paris, por volta de 1790, 
Edimburgo era tida como a melhor faculdade de medicina da Europa. Vide Morrell, Science, 
Culture and Politics, 158; 169-70. 
6 Na verdade, inicialmente havia procurado estabelecer-se em Nottingham, mas, não conseguindo 
êxito, transferiu-se para Lichfield, onde, graças a contatos, se estabeleceu e imediatamente foi 
recebido pela sociedade local.  
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conhecimentos de medicina como autodidata. Isto é, embora tivesse iniciado uma 

formação acadêmica, abandonou os estudos formais, preferindo continuar seus 

estudos médicos por conta própria e ajudado, ainda, pelo fato de ter uma esposa 

rica. Apesar disso, era considerado como médico na cidade, onde clinicou por 

vários anos.7 Já em 1756, um jovem de uma cidade vizinha, pertencente a uma 

família rica, adoeceu. Wilkes tentou tratá-lo e diante do insucesso, desenganou 

seu paciente. Em desespero, a mãe do moço mandou buscar o inexperiente e 

recém-chegado médico, Erasmus Darwin, que aplicando um tratamento diferente, 

conseguiu produzir a cura. A notícia logo se espalhou, ofuscando a imagem de 

Wilkes e impulsionando a carreira de Darwin.8 Eventualmente, sua fama de 

talentoso médico atrairia a atenção do Rei George III, que desejava ser atendido 

por ele em Londres, convite que Darwin declinou.9  

À época em que E. Darwin estudou em Edimburgo, o ensino da medicina 

no ambiente universitário estava pouco difundido na Grã Bretanha e, assim, o 

número dos cirurgiões e de boticários era bem maior que aquele dos médicos. 

Para se ter uma ideia, em 1779 foi publicado o primeiro Registro Médico da Grã-

Bretanha, uma compilação de informações sobre a distribuição desses 

profissionais pelo país. Na cidade escolhida por E. Darwin para se estabelecer, 

Lichfield, havia apenas ele como médico, enquanto que entre cirurgiões e 

boticários o número chegava a sete.10  

O período era caracterizado pela abordagem das questões da saúde e da 

doença dentro de um contexto fortemente impregnado por temas como a religião, 

a economia, a demografia e a nutrição, como ilustram os trabalhos de Richard 

                                                 
7 Gibbs, “Physicians and Physic”, 42. 
8 Shepard, Memoires, 8. 
9 McNeil, Under the Banner, 3. 
10 Gibbs, 46. 
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Price (1723-1791) e Thomas Robert Malthus (1766-1834). Assim, em 1747, John 

Wesley (1703-1791) publicou Primitive Physick (Medicina primitiva), um guia para 

a saúde e o tratamento de pequenos males, destinado à população mais pobre da 

Grã-Bretanha.11  

No século XVIII, dentre as profissões da cura, com raríssimas exceções, 

somente os médicos recebiam educação universitária. Eles vinham de famílias de 

classe média e para a prática da sua profissão buscavam localidades com muitas 

pessoas abastadas. De acordo com a estudiosa Maureen McNeil, por outro lado, 

em nenhum outro século os médicos tiveram um papel tão importante na cultura 

britânica, estendendo-se através das mais diversas áreas, incluindo literatura, 

botânica, agricultura, geologia, historia natural, entre outras.12 As novas ideias 

médicas, assim como os debates que as envolviam, eram divulgadas 

publicamente na forma de panfletos, possibilitando, desse modo, que o público 

leitor fosse informado sobre as mais novas teorias.  

 Nesse contexto em que a medicina despertava considerável interesse 

cultural e os médicos desfrutavam de grande prestígio social, Erasmus Darwin 

desenvolveu sua atividade na teoria e na prática da medicina, no início da carreira 

em Lichfield e, mais tarde, em Derby. Atendia principalmente a classe mais alta 

da sociedade, inicialmente a aristocracia e, mais tarde, também os novos ricos 

que despontavam com a nova era industrial. Essa aceitação pelas classes 

influentes era condição fundamental para que um médico de província 

                                                 
11 John, junto com seu irmão Charles Wesley, foi o fundador do movimento cristão metodista, 
oposto ao Calvinismo e impregnado de fortes ideias arminianas, estimulando a conexão pessoal 
com Jesus Cristo, pregação leiga do Evangelho, assim como a intervenção em questões sociais 
(abolicionismo, reforma das prisões), vide Vickers, Wesley: Guide for Perplexed. Assim, Primitive 
Physick começa atribuindo a doença à queda humana posterior ao pecado original, dando origem 
à necessidade da medicina, Vide Wesley, Primitive Physick. Para uma análise mais ampla da 
relação desta obra com o ambiente médico da época, vide Rogal, “Pills for the Poor”, 81-90.  
12 McNeil, 125-6. 
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sobrevivesse, especialmente em casos como o do nosso, que não tinha 

patrocinador.13 A principal clientela dos médicos estabelecidos no interior da 

Inglaterra (Midlands), em geral, eram pessoas bem sucedidas, como homens de 

negócios, a nobreza local, proprietários de terras ou fazendeiros. No entanto, os 

médicos provincianos, incluindo Darwin, também atendiam pessoas com menos 

posses sem nada lhes cobrar e faziam caridade.14 

Um terceiro fator deve ser incluído na equação contextual da preocupação 

pela saúde na Inglaterra a partir da metade do século XVIII, a saber, as 

incipientes indústrias, que necessitavam de trabalhadores vigorosos e saudáveis. 

McNeil ilustra esse processo utilizando como exemplo o filósofo e jurista inglês, 

Jeremy Bentham (1748-1832), que considerava a saúde como um requisito 

básico para o funcionamento do Panopticon, um modelo pensado para a melhoria 

da estrutura das prisões, em função da maximização da vigilância sobre os 

prisioneiros, e que poderia aplicado em outras instituições como escolas e 

indústrias.15  

Essa visão social era compartilhada pelos primeiros industrialistas 

britânicos e que, de modo interessante, formaram parte do círculo social de 

Darwin na região de Birmingham. Josiah Wedgwood (1730-1795) e Mathew 

Boulton (1728-1809) abriram duas das primeiras fábricas britânicas na segunda 

metade do XVIII e consideravam que uma mão de obra saudável era componente 

essencial para o seu rendimento produtivo.16 Essas ideias faziam parte da teoria 

                                                 
13 Ibid, 139. Patronage, real ou da aristocracia, era a figura que amparava financeiramente a maior 
parte dos médicos, que em meados do século XVIII, provinham da classe média. Ibid, 128. 
14 Gibbs, 35. 
15 McNeil, 142. 
16 Wedgwood foi fundador da fábrica de porcelanas do mesmo nome, famosas até hoje. Além 
disso, foi o avô por via materna de Charles Darwin e por via paterna, de Emma Wedgwood (1808-
1896), a esposa dele. Boulton, por sua vez, foi Fellow da Royal Society e parceiro de James Watt 
(1736-1819) na industrialização das máquinas de vapor. 
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conhecida como Utilitarismo, que Bentham propunha e que, aplicada à indústria, 

enxergava a saúde das classes mais baixas como essencial para o desempenho 

econômico das mesmas.17 De acordo com McNeil, essa forma “útil” de se encarar 

a saúde poderia ter se somado à preocupação de Erasmus Darwin com o 

atendimento de pessoas das classes populares.18 

A Inglaterra, no século XVIII, via concretizar-se alguns dos ideais da ciência 

moderna, como a ligação entre o conhecimento científico, a técnica e a indústria, 

que, na época, começava a se estabelecer com mais vigor.19 As trocas entre o 

conhecimento acadêmico e o conhecimento prático, assim como a divulgação dos 

conteúdos científicos por estudiosos para leigos e para pessoas com alguma 

cultura eram cada vez mais evidentes. Foram fundadas diversas sociedades 

científicas, não só em Londres, como também por todo o interior da Inglaterra, 

incrementando o interesse e as discussões sobre os novos estudos e descobertas.  

Foi nesse clima que Erasmus Darwin exerceu a medicina, fez pesquisas, 

especialmente sobre botânica e procurava pares para discutir ideias. A vida em 

Lichfield favorecia esses encontros, já que se encontrava estrategicamente 

localizada na principal rota de ligação com o noroeste da Inglaterra e a Irlanda.  

Convém observar, ainda, que além de sua atuação como botânico e médico, E. 

Darwin manifestava grande interesse em questões de educação, assim como com 

a divulgação do conhecimento, tendo sido fundador de diversas sociedades.20  

                                                 
17 Utilitarismo: no sentido mais amplo, corresponde à ideia de que uma ação moralmente correta é 
aquela que produz o máximo bem, entendido como as consequências produzidas na procura de 
se maximizar o bem geral, isto é, considerar o bem dos outros e não meramente o próprio. Vide, 
Driver, "The History of Utilitarianism". 
18 McNeil, 142.  
19 Alfonso-Goldfarb, História da Ciência, 60. 
20 Cabanis, & Von Dechen, Erasmus Darwin, III: 579. Além da Lunar Society, Erasmus fundou no 
ano de 1770, a Lichfield Botanical Society onde, alguns anos mais tarde, a obra Genera plantarum 
de Lineu foi traduzida para o inglês.  
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Uma dessas sociedades foi a Lunar Society de Birmingham. Em 1765, 

Erasmus Darwin formou um grupo com Boulton e William Small (1734-1775),21 que 

chamaram de Lunar Circle, pelo fato de se reunirem toda segunda feira de lua 

cheia para realizar discussões científicas. Esse grupo foi a base da Lunar Society, 

fundada no ano seguinte, cujos principais objetivos eram investigar, experimentar, 

discutir e divulgar o conhecimento científico. Os membros da Lunar Society não 

tinham interesse somente na ciência, mas também na aplicação das descobertas 

científicas às manufaturas e indústrias, visando sua maior eficiência, à medicina, ao 

transporte e à educação, entre outros. Um exemplo dessa integração é o da 

máquina a vapor de Watt, membro da Society, e sua aplicação na indústria têxtil.22 

Ao longo de sua curta história, a Lunar Society, extinta em 1813, teve 14 

membros de formação variada. Além dos membros já citados, dela também 

fizeram parte Wedgwood, Joseph Priestley (1733-1804), religioso e homem de 

ciência, descobridor do gás que mais tarde foi chamado de oxigênio, entre outros 

estudos; Thomas Day (1748-1789), dedicado à reforma educacional e ativista 

contra a escravatura; James Keir (1735-1820), químico e geólogo; William 

Murdock (1754-1839), inventor da iluminação a gás e Richard Lovell Edgeworth 

(1744-1817), também interessado na reforma educacional, inventor de maquinaria 

para a agricultura e estudioso no campo da eletricidade, entre outros. Alguns 

homens de ciência estrangeiros, como o norte-americano Franklin, mantiveram 

correspondência ativa com os membros da Sociedade.23 Foi nesse período que 

despontou a faceta mais inventiva de Erasmus Darwin. Entre suas inúmeras 

                                                 
21 Small foi enviado às colônias britânicas na América do Norte como professor de filosofia natural, 
tendo Thomas Jefferson (1743-1826) entre seus alunos. Ao seu retorno às Ilhas Britânicas, entrou 
em contato com Boulton através de Benjamin Franklin (1706-1790). Completando sua formação 
em medicina, clinicou, como Darwin, na região de Birmingham; vide Hull, “William Small”,102–5.  
22 Tavares, “James Watt”. 
23 Hayes, Road to Monticelle, 54 
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invenções, está uma máquina de falar, que usava um órgão como base e uma 

máquina copiadora, capaz de reproduzir documentos com perfeição. 24 

Nesse sentido, era comum que os médicos provincianos atendessem seus 

pacientes e suas respectivas famílias em suas residências. Para tanto, geralmente 

precisavam percorrer trajetos longos e, muitas vezes, árduos.25 Assim, bem no 

início de sua carreira médica, até por necessidades de locomoção, Darwin projetou 

uma engrenagem para carruagens, que mais tarde foi aprimorada por Edgeworth.26 

Essa mesma necessidade de deslocamento sofria com outro sério 

obstáculo: havia o risco das viagens serem interrompidas pelas condições 

climáticas. Assim, segundo o estudioso Desmond King-Hele, Erasmus Darwin 

passou a se interessar profundamente em meteorologia e previsão do tempo. Um 

cata-vento foi colocado na parte externa de sua casa. Uma das partes que 

compunham o artefato era uma barra que passava através do teto de seu estúdio 

e que movia um ponteiro. Qualquer movimento exercido pela mudança do vento 

era perceptível sem que o médico precisasse sair de sua poltrona.27 

Dessa maneira, desenha-se o perfil de um homem de ciência com 

interesse em diversas áreas do conhecimento. Algumas delas tornaram-se temas 

de pesquisa, como os exemplos acima citados, e que registrava em seu 

Commonplace Book, que contém desenhos de suas várias invenções ou 

aperfeiçoamentos de inventos já existentes.28 

Erasmus Darwin, assim como vários membros da Lunar Society, foi 

membro da Royal Society de Londres, na qual foi aceito em 1761. Seis artigos de 

                                                 
24 King-Hele, “Darwin’s Improved Design of Carriages”, 43. 
25 Hayes, 35. 
26 King-Hele, “Darwin’s Improved Design of Carriages”, 43. 
27 King-Hele, “The Air Man”, 276. 
28 McNeil, 2. 
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sua autoria foram publicados nas Philosophical Transactions da Royal Society, o 

primeiro deles em 1757, dedicado à elevação dos vapores. Dentre os artigos 

sobre questões médicas, um tem o estrabismo como tema e outro relata um caso 

raro de hemorragia pulmonar.29 

Mudou-se para a cidade de Derby em 1783, após ficar viúvo e casar-se 

novamente. Como a cidade era mais distante de Birmingham, Darwin passou a 

frequentar mais raramente a Lunar Society. No entanto, no ano em que chegou à 

nova cidade, fundou outra sociedade, a Derby Philosophical Society, que se 

tornou um movimentado centro de discussões sobre a ciência e suas aplicações. 

As ideias de Darwin sobre educação, tanto de meninos quanto de meninas, e a 

preocupação com a fomentação de um rico ambiente intelectual e científico teriam 

tido grande influência na sociedade local, inspirando, inclusive, estudiosos como o 

matemático William George Spencer (1790-1866).30 

Erasmus Darwin escreveu várias obras baseadas em seus estudos e em 

suas investigações sobre o ser humano e sobre os outros seres vivos, 

especialmente, as plantas. Suas obras mais importantes são: 

• The Botanic Garden (O jardim botânico), escrito em forma de poema e 

dividido em duas partes, The Loves of the Plants (Os amores das 

plantas) (1789) e The Economy of Vegetation (A economia da 

vegetação) (1791), que remete a algumas investigações e invenções de 

alguns colegas da Lunar Society;  

                                                 
29 Darwin, “Remarks on the Opinion of Henry Ecles, Esq. Concerning the Ascent of Vapour”, 
Philosophical Transactions 50 (1757): 240-54; “A New Case in Squinting”, Philosophical 
Transactions 68 (1778): 86-96; “An Uncommon Cause of an Haemoptysis”, Philosophical 
Transactions 51 (1779): 526-9. 
30 Elliott, “Derbyshire Darwinians”, 179. 
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• Zoonomia, or the Law of Organic Life (Zoonomia, ou a lei da vida 

orgânica) (1794-6), que contém uma matéria médica, além de explicar o 

funcionamento do corpo, descrever a classificação das doenças e seu 

tratamento, e de elaborar ideias sobre hereditariedade e sobre as 

mudanças nas espécies, entre outras.  

• Phytologia, The Philosophy of Agriculture and Gardening (Fitologia, a 

filosofia da agricultura e jardinagem) (1800), um tratado sobre 

agricultura; 

• The Temple of Nature (O templo da natureza) (1803), publicado no ano 

de sua morte e também escrito em forma de poema; 

• A Plan for the Conduct of Female Education in Boarding Schools (Plano 

para a educação feminina em internatos) (1797), com ideias sobre a 

educação formal para meninas. 

 

O Erasmus Darwin botânico foi muito profícuo em suas investigações, que 

resultaram em várias obras. No volume The Loves of the Plants, o conhecimento 

contemporâneo, com as mais recentes teorias de Carl von Linné (1707-1778) 

sobre botânica, é apresentado na forma de versos didáticos e complementado por 

amplas notas explicativas no rodapé, indicando a intenção educacional de 

Darwin.31 Além da escolha por escrever seus relatos em forma de poemas, 

Erasmus Darwin se utiliza de figuras mitológicas e fantásticas, de musas e da 

exaltação à natureza e de sentimentos expressos, como forma de exprimir suas 

concepções sobre a vida das plantas. Esse livro foi um sucesso e Darwin, até 

                                                 
31 Alguns autores, no entanto, atribuem a escolha do gênero poético a um recurso para atrair a 
atenção das moças para esse estudo e para a ciência, vide Witkowski, História Sentimental das 
Ciências, 81-2. 
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então reconhecido como um bom médico, foi lançado para o sucesso 

instantaneamente.32  

No início do prefácio de Temple of Nature, Erasmus escreve que não 

pretende instruir pelo raciocínio profundo, mas apenas agradar, trazendo para a 

imaginação a beleza e as sublimes imagens que são operadas na natureza.33 

Nessa obra, formada por cânticos, são tratados temas como a produção da vida e 

a origem da sociedade, entre outros. 

 Por algum tempo, The Botanic Garden foi uma publicação de sucesso. Por 

outro lado, ao escrever em poesia seus relatos sobre as pesquisas em seu jardim 

botânico, Erasmus Darwin causou reações bem diversas, variando entre a 

admiração e a ridicularização. Em 1798, o político George Canning (1770-1827) e 

o diplomata e escritor John H. Frere publicaram no periódico Anti-Jacobin,34 um 

poema satírico, uma paródia a The Loves of the Plants intitulada The Love of the 

Triangles,  que ironiza as ideias do médico.35 Assim, a ironia e ridicularização de 

sua poesia vieram somar-se às críticas a algumas de suas ideias expressas em 

Zoonomia.36  

 Suas incursões pela literatura permitiram que Darwin entrasse em contato 

vários escritores, dentre eles, o ainda jovem inglês Samuel Taylor Coleridge 

(1772-1834), uma das referências do movimento romântico nas Ilhas Britânicas. 

Para esse escritor, o médico reunia o “homem de ciência e o poeta” e em 1797 

escreveria que o médico seria “o primeiro personagem literário da Europa, e o 

mais original”37. 

                                                 
32 Fara, Sex, Science and Serendipity, 4-5. 
33 Darwin, Temple of Nature, prefácio, 1. 
34 O periódico foi fundado como um meio de defender a Grã Bretanha dos efeitos da Revolução 
Francesa, vide King-Hele, “Prologue: Catching up”, 21. 
35 Witkowski, 82; esse é o estopim que resultou na publicação de Fara, Erasmus Darwin.  
36 King-Hele, “Prologue: Catching up”, 22. 
37 Apud Witkowski, 82. 
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Já em Phytologia, o médico explica detalhadamente a fisiologia vegetal, 

incluindo especulações sobre como as plantas podem “produzir seus sucos 

nutritivos a partir de simples elementos do ar e da água, com talvez soluções de 

ácidos carbônicos ou terra calcária, ou talvez de algumas outras matérias [...]”38. 

Segundo McNeil, o conteúdo da obra poderia ter sido baseado no movimento 

para o desenvolvimento da agricultura que Erasmus Darwin vivenciou na Escócia, 

assim como nas profundas transformações na agricultura que ocorreram na 

Inglaterra na segunda metade do século.39 

                                                 
38 Darwin, Phytologia, 190. 
39 McNeil, 169. 
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MEDICINA NA INGLATERRA À ÉPOCA DE ERASMUS DARWIN 

  

 De acordo com o estudioso David Knight, a medicina inglesa no final do 

século XVIII era uma espécie de mercado livre:  

 

“(…) onde médicos treinados na universidade tinham 
que competir com parteiras, mulheres sábias e 
homens astutos, com clérigos e com charlatães 
oferecendo afrodisíacos e tratamentos elétricos e 
magnéticos, assim como cirurgiões e boticários que 
serviam como aprendizes em navios.”40 

 

A estrutura do atendimento à saúde do século XVIII, na Grã-Bretanha, 

ainda apresentava a estrutura tripartite que mencionamos no início do capítulo, 

qual seja, médicos, cirurgiões (ou barbeiros-cirurgiões) e boticários. Em termos de 

status, no topo da pirâmide encontravam-se os médicos que, com formação 

acadêmica e prestigio na sociedade, atendiam a aristocracia e os ricos 

proprietários de terra ou homens de negócios e desprezavam o trabalho mais 

manual, associado às classes inferiores da pirâmide. A segunda classe em status 

era formada pelos cirurgiões, com trabalho de característica manual e, em geral, 

sem formação acadêmica. Eles se ocupavam da medicina externa e dos 

tratamentos que utilizavam instrumentos e, por isso, eram identificados como 

artesãos. A terceira e mais baixa classe da hierarquia das profissões da cura era 

a dos boticários, cujo principal trabalho era produzir e distribuir medicamentos, 

mas que na prática se aventuravam em outras práticas terapêuticas. No entanto, 

pela falta de médicos nas províncias, essa diferenciação entre as três hierarquias 

era menos rígida.41 

                                                 
40 Knight, Making of Modern Science, 107. 
41 McNeil, 126. 
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Segundo Knight, a partir da segunda metade do século, mudanças 

começaram gradualmente a ocorrer, tanto na formação e quanto no status de 

cirurgiões e boticários. Os sinais mais evidentes dessas mudanças apareceram 

somente no começo do século XIX, tais como a que ocorreu na Marinha Real, 

onde os cirurgiões passaram a serem contratados como oficiais comissionados e 

não mais como contramestres dos navios. Em Londres, em 1800, foi fundado o 

Royal College of Surgeons (Colégio Real de Cirurgiões) e, em 1815, a Lei dos 

Boticários recruta os aprendizes para participar de cursos formais de química, ao 

mesmo tempo em que eram treinados para o trabalho. Na escola de medicina de 

Edimburgo havia cursos aos quais os cirurgiões tinham acesso, enquanto que 

várias faculdades fomentavam a química acadêmica fazia muito tempo.42 

No entanto, a imagem do “gentleman doctor”, que representava o topo da 

escala das profissões da cura, era intencionalmente reforçada pelo Royal College 

of Physicians (Colégio Real de Médicos), instituição corporativista que procurava 

defender o status da classe como elite social. Assim, colocava restrições para a 

admissão de seus membros, sendo que só aqueles formados por Oxford, 

Cambridge e o Trinity College (Dublin) eram aceitos.43 O vínculo entre a 

instituição e as universidades foi importante não só para a manutenção do status 

quo do gentleman doctor, como também para garantir a resistência a reformas no 

ensino dessas universidades. O gentleman doctor tinha uma típica formação 

ampla e clássica, grande cultura literária, enquanto que as pretensas reformas 

propunham alterações no currículo clássico na direção de uma educação em 

ciências, o que poderia por a perder esse prestigiado status que identificava o 

médico como refinado e instruído. 44 

                                                 
42 Knight, 107.  
43McNeil, 127-8. 
44 Ibid, 128. 
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Já na Escócia, algumas mudanças que começavam a ser implementadas 

nas instituições de ensino médico e as universidades escocesas tornaram-se uma 

ameaça ao padrão estabelecido de formação médica. Especialmente em 

Aberdeen e St. Andrews, o ensino era muito limitado, sem instrução clínica nem 

currículo mínimo obrigatório. Os estudantes até conseguiam não fazer provas e 

diplomas foram literalmente comprados. Desse modo, pessoas que haviam 

aprendido com cirurgiões e boticários conseguiram o título de médicos.45 

Assim, por outro lado, as universidades escocesas tiveram um papel 

importante no desenvolvimento da mobilidade social e, na segunda metade do 

século, a classe médica já não mais se apresentava tão homogênea. Além disso, 

já por volta da metade do século, os currículos estavam bem mais estabelecidos e 

passaram a incluir disciplinas práticas. Na década de 1750, o currículo de 

Glasgow incluía química, botânica e cirurgia, enquanto que o de Edimburgo, 

anatomia, cirurgia e química aplicada a farmácia a partir de 1726, sendo que em 

1739 foi acrescentada a cadeira de ensino de parteiras e em 1741 foi inaugurada 

a Royal Infirmary (Enfermaria Real).46 

Segundo o historiador Gunther Risse,47 para organizar as aulas de prática 

clínica à beira do leito do doente, as autoridades das universidades 

estabeleceram, em 1750, alguns acordos com os diretores da Infirmary, 

determinando uma ala somente para ensino, que seria aberta ao início do ano 

acadêmico. O registro de cada paciente, somado aos comentários acadêmicos 

feitos pelos professores sobre o tratamento administrado, forma um rico acervo 

sobre como era a clínica médica no século XVIII.48  

                                                 
45 Ibid, 131. 
46 Ibid, 131. 
47 Risse, New Medical Challenges, 233. 
48 Ibid, 239. 
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 Os hospitais também ofereciam oportunidades para o ensino de anatomia e 

patologia, porque as dissecações de cadáveres, embora poucas, eram 

autorizadas na Royal Infirmary, por exemplo. As mesmas eram conduzidas por 

um auxiliar cirúrgico empregado pela instituição, pois, ainda nessa época, os 

gentlemen doctors eram impedidos de tocar em corpos, vivos ou não. Por falta de 

conhecimento clínico mais profundo, as anotações dos cirurgiões envolvendo 

seus achados durante as dissecações e anexadas ao histórico clinico do paciente 

eram fragmentadas e simples. A anatomia, entre outros assuntos médicos, 

passou a chamar atenção de biógrafos e bibliógrafos e muito foi publicado em 

torno desse tema, não só em livros não como também em artigos de jornais 

profissionais. 

 Um dos aspectos que o estudioso Roger French destaca, refere-se à 

relação médico-paciente, que começava a sofrer modificações.49 De acordo com 

ele, pelo fato de as novidades médicas estarem mais à mão da população leitora, 

como mencionamos anteriormente, os pacientes, agora melhor instruídos, 

passavam a apresentar um comportamento mais ativo na relação com o médico, 

eventualmente ajudando este profissional, até então a única autoridade 

intelectual, a decidir sobre seu problema, escolhendo entre as várias formas de 

tratamento e doenças apresentados pelo médico. Nesse panorama, a ameaça da 

perda do “poder” sobre o paciente tornou-se bem real, de modo que os médicos 

passaram considerar os estudos como forma de alcançar sucesso profissional, 

promover sua imagem e ajudar a satisfazer as expectativas de seus pacientes.  

 Ao longo do século XVIII, no entanto, a medicina apresentou uma forte 

crise. Uma discussão abrangente dessa crise excede o escopo da presente 

                                                 
49 French, Medicine before Science, 244-5. 
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obra,50 de modo que nos limitaremos apenas àqueles aspectos que exerceram 

influência direta nas ideias e prática médica de Erasmus Darwin. Como French 

assinala, uma das possibilidades no século XVIII, a chamada medicina mecânica, 

segundo a qual o corpo humano era considerado e tratado como se fosse uma 

máquina hidráulica, não conseguia responder a certas questões relacionadas ao 

movimento dessa máquina: o que faz o corpo mover-se constantemente? Como é 

reposto o movimento perdido pelo atrito? Além do movimento, indagações 

relativas a outras áreas, como a reprodução e a percepção, começaram a surgir: 

como a máquina pode reproduzir a si mesma? Como pode a máquina animal 

perceber?  

 Como veremos no Capítulo 2, essas foram, precisamente as questões que 

Erasmus Darwin procurou responder. Por esse motivo, convém lembrar, 

brevemente, algumas das ideias mais significativas na época.  

 

 

Haller e a anatomia animata 

  

Certamente, esse quadro repleto de questionamentos e tendências era 

dominado pela figura do médico, botânico, fisiologista e poeta Albrecht von Haller 

(1708-1777). Segundo a pesquisadora Marisa Russo, esse estudioso helvético 

não foi apenas um espectador num período da história em que ocorria uma 

transformação no pensamento moral, filosófico social e científico, mas um ativo 

intelectual e homem de ciência, que se tornaria uma das personagens mais 

                                                 
50 A respeito da crise na teoria e prática médicas no século XVIII, vide Waisse de Priven, 
Hahnemann Médico de seu Tempo.  
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prestigiosas e reconhecidas de sua época. O reconhecimento e respeito que 

Haller angariou seria tanto por seus trabalhos científicos quanto por sua atuação 

como editor, revisor e autor, além de possuir uma biblioteca das mais completas 

da Europa.51 

De acordo com Russo, os trabalhos de Haller se iniciaram na tentativa de 

resolver uma aparente incompletude do trabalho do seu mestre, Hermann 

Boerhaave (1638-1738), a quem apelidou de “o mestre da Europa inteira”52. 

Seguindo o more mechanico, Boerhaave atribuía a origem do movimento 

muscular à ação de espíritos animais vindos do cérebro. Contudo, Haller 

constatou a impossibilidade de seu mestre em dar respostas à questão da 

continuidade dos movimentos cardíacos quando o coração é separado do corpo, 

isto é, desligado dos nervos e do sangue. Assim, Haller veio propor que o 

movimento do coração seria causado por um fator desconhecido que estaria no 

interior da estrutura do órgão, isto é, o movimento estaria ligado à organização e 

estrutura da matéria que o compõe.53  

Esse seria o estopim para numerosos experimentos acerca do que viria 

chamar de irritabilidade e sensibilidade e a sua localização específica nas 

diversas partes do corpo.54 O resultado foi publicado como De partibus corporis 

humani sensibilibus et irritabilibus, em 1753, onde descreve suas observações e 

conclusões sobre a irritabilidade e a sensibilidade no organismo e propõe classificar 

órgãos do corpo segundo a presença/ausência dessas duas forças (vis):  

                                                 
51 Russo, “Irritabilidade e Sensibilidade”, 310-1. 
52 Lindeboom, Boerhaave and Great Britain, 1. 
53 Russo, 314. 
54 Rothschuh, History of Physiology, 126. 
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“Chamo de irritável a parte do corpo humano que 
torna-se mais curta após ser tocada; (...) Chamo de 
sensível a parte do corpo humano que, após ser 
tocada, transmite a impressão à alma, e nos animais, 
onde a presença de alma não é clara, chamo de 
partes sensíveis à irritação que ocasiona sinais 
evidentes de dor ou desconforto no animal. Ao 
contrário, chamo de parte insensível aquela que, 
sendo queimada, dilacerada, pressionada ou cortada, 
mesmo até sua quase destruição, não ocasiona sinais 
de dor ou convulsão ou qualquer outra alteração no 
estado do corpo.”55 

 

 Haller, eventualmente, constatou que certas partes específicas do corpo 

reagem à dor e, assim, revelam a presença da sensibilidade, enquanto que outras 

estruturas, sem qualquer reação obvia de sensibilidade, reagem com contrações 

quando são estimuladas. Essas últimas partes do organismo, que respondem a 

agentes elétricos, químicos ou mecânicos, eram, portanto, dotadas de 

irritabilidade. Os resultados experimentais indicavam que as fibras musculares 

exibiam irritabilidade, enquanto que as fibras nervosas possuíam sensibilidade. 

 Para Haller, a irritabilidade era uma força inata da fibra muscular, a vis 

insita, e completamente separada da sensibilidade, não se submetendo a ela 

como pensava seu contemporâneo Robert Whytt (1714-1766).56 Quanto ao seu 

estatuto ôntico, ambas, irritabilidade e sensibilidade, eram propriedades 

especificamente vitais, isto é, forças inerentes às próprias fibras vivas. Haller 

enxergava uma semelhança entre essas forças e outras forças da matéria, sendo, 

dessa forma, propriedades da matéria - uma matéria peculiar que responderia a 

estímulos também peculiares. Esse ponto de vista evidencia a familiaridade de 

Haller com as ideias de Isaac Newton que, transpôs para as investigações sobre 

o movimento nos organismos.57  

                                                 
55 Albrecht Von Haller, Dissertation, apud Russo, 315. 
56 Broman, “Medical Science”, 473. 
57 Waisse-Priven, d & D, 91. 
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Desse modo, Russo conclui que os conceitos de irritabilidade e 

sensibilidade passaram a dirigir o corte feito com o bisturi e uma nova anatomia 

passou a delimitar as partes do corpo, tomando como referência não o limite 

espacial reconhecível na forma, mas o limite funcional, isto é, a expressão mais 

íntima dessa máquina orgânica.58 

 

Cullen: organismo reativo 

  

Outra figura-chave na medicina do século XVIII foi o médico William Cullen 

(1710-1790), famoso clínico, pesquisador e professor da universidade de 

Edimburgo.59 Além de sua reputação como docente e clínico, Cullen cultivava 

interesses particulares em fisiologia, nosologia e matéria médica. Quanto às 

funções do corpo, as considerava do ponto de vista das leis da mecânica e 

movimentos do corpo como sendo o movimento dos sólidos vitais, que ao 

vibrarem, transmitiam impulsos nervosos. No entanto, manifestava estar ciente de 

que nem tudo no organismo poderia ser explicado por meio dessas leis.60 

Assim, Cullen construiu um esquema sui generis de conexões nervosas 

incluindo a sensibilidade, e elaborou a concepção de que todos os nervos e fibras 

nervosas do corpo possuem simpatia umas pelas outras, criando a noção de que 

há influência recíproca entre os órgãos do corpo e a integridade funcional do 

organismo.61 Seu sistema médico global estava baseado, como a imensa maioria 

dos autores do final do século XVIII, nas forças da sensibilidade e irritabilidade, 

                                                 
58 Russo, 317. 
59 Risse, 141; 143. 
60 McNeil, 149. 
61 Risse, 29. 
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que Cullen reelaborou com base na noção do sentient principle,62 princípio da 

alma, correspondente à alma sensitiva de Whytt.63 Criou, então, um modelo 

usando o conceito de organismo reativo, como base de sua fisiologia.64 

Cullen colocou o cérebro como o centro do seu sistema, sendo o 

agregador de todas as partes individuais do sistema nervoso em uma única 

totalidade, determinando, de certa forma, o papel de coordenador central do 

sistema nervoso e da força vital animal. A esse respeito, para Cullen, a vida seria 

caracterizada pela capacidade de movimento, cuja localização seria no sistema 

nervoso e que se estendia aos músculos. Sugere, ainda, que a força do tônus 

seria determinada por essa força, talvez uma espécie de fluído elétrico, que 

chegaria até ele pelos nervos.65  

De acordo com William Bynum, a maior parte das palestras de Cullen tinha 

como tema o sistema nervoso que, também, era referenciado nas discussões 

sobre outras questões como, por exemplo, a circulação e a digestão entre 

outras.66 Para Cullen, as funções do sistema nervoso eram as vitais e, embora 

suas manifestações fossem observáveis, não podiam ser explicadas sem 

referência a uma alma imaterial como fonte do poder nervoso. Ainda sobre o 

                                                 
62 Robert Whytt construiu sua teoria sobre o movimento com base no princípio que chamou de 
“sentient principle”, ou princípio da alma, localizado nos nervos e distribuído por todo o corpo. 
Segundo ele, esse princípio percebia os estímulos externos e impelia os músculos a reagir. Assim, 
todo o movimento muscular, voluntário ou não, dependia desse princípio, isto é, da alma. Broman, 
“Medical Science”, 473. 
63 Por meio de experimentações, Whytt concluiu que era possível se distinguir os atos voluntários 
dos involuntários: os primeiros dependiam da vontade do indivíduo e tinham sua origem no cérebro; 
os segundos eram controlados pela medula espinhal. Servindo de ligação entre uns e outros estaria 
a formação dos hábitos. Ele observou, ainda relacionado aos hábitos, que uma vez estabelecidos, a 
simples ideia de um estímulo já provocava uma reação. Goodwin, 80. 
64 Lawrence, “Ornate Physician and Artisans”, 170-1. 
65 McNeil, 149-50. 
66 Bynum, Science and Practice, 14, onde também afirma que, a partir do século XVIII, os pacientes 
começaram a ser diagnosticados como sofrendo “dos nervos” quando apresentavam sintomas antes 
associados ao diagnóstico de “melancolia”, entre outros.   
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sistema nervoso escreveria: “De certa forma, quase a totalidade das doenças do 

corpo humano podem ser chamadas de nervosas”67. 

O pesquisador Thomas H. Broman observa que a teoria patológica de 

William Cullen situava o sistema nervoso na gênese das doenças e ainda 

explicava que a maioria das doenças ocorreria em consequência da ruptura do 

“mecanismo estímulo-resposta”. Não concebia separar e atribuir os músculos e os 

nervos a distintos sistemas, pois por apresentarem profunda integração funcional, 

formavam um único sistema.68 

Convém mencionar aqui que, Cullen, assim como François Boissier de 

Sauvages de Lacroix (1706-1767) e outros médicos contemporâneos, organizou 

sua nosologia de acordo com o sistema taxonômico de Linné. Este havia aplicado 

seu sistema de classificação aos reinos vegetal, animal e vegetal, sendo esse 

último trabalho aquele lhe deu mais fama. Segundo Bynum, Linné, que também 

era médico, teria tentado elaborar uma classificação das doenças inspirada nas 

ideias de Thomas Sydenham (1624-1689), para quem os sintomas produzidos por 

uma determinada doença são tão constantes, que um médico pode identificá-la e 

classificá-la sobre essa base tal como um botânico classifica as plantas.69 

 Também Erasmus Darwin acompanhou essa tendência e foi um dos 

médicos que basearam suas nosologias na estrutura taxonômica de Linné. No 

entanto, como veremos no Capítulo 2, se as estruturas de classificação se 

assemelhavam, o mesmo não ocorria com os critérios que as norteavam. E 

assim, no caso de Darwin, o critério utilizado foram o que considerava ser os 

poderes sensoriais básicos: além da irritabilidade e da, sensibilidade, já 

                                                 
67 Ibid, 17. 
68 Broman, “Medical Science”, 479. 
69 Bynum, 15. 
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enunciadas por Haller, a associação e a vontade – baseadas em ideias de Cullen 

e Sauvages, respectivamente. 

 

 Sauvages: alma, plantas e a nosologia 

  

Outro autor fundamental no contexto que estamos analisando, foi o médico 

e botânico francês Boissier de Sauvages. Seus estudos médicos foram realizados 

em Montpellier e sua tese de conclusão do bacharelado teve grande repercussão, 

por se tratar de uma especulação sobre a cura do amor através de medicamentos 

extraídos de plantas – a medicina do amor. Ao longo de seus estudos, Sauvages 

também se dedicou à botânica, em função de sua aplicação na medicina, 

identificando diversos tipos de plantas e seus usos medicinais.70 

 Viajou a Paris, onde manteve contato com muitos botânicos e, somando 

sua rica experiência nessa área, favorecida em Montpellier, aos conteúdos 

obtidos através dos seus novos contatos, concebeu um projeto de classificação 

das doenças à semelhança da classificação botânica e, a partir dele, escreveu 

Nouvelles Classes Des Maladies Dans Um Ordre Semblable à Celui des 

Botanistes, Comprenant les Genre et les Espèces, avec leurs Signes et leurs 

Indications (1731), ainda um esboço de sua concepção taxonômica. Já no fim da 

vida, as noções ali apresentadas foram retomadas em Nosologia Methodica 

Sistens Morborum Classes, Genera et Species Juxta Sydenham Mentem et 

Botanicorum Ordinem (1763),71 que foi utilizada como base por Erasmus Darwin 

em sua própria nosologia. 

                                                 
70
 Martin, “Sauvages’s Nosology”, 114. 

71 Dulieu, “François Boissier de Sauvages”, 303-5. 
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 Sauvages construiu sua nosologia tentando fornecer tanto a história das 

doenças (medicina prima), quanto um método de cura (medicina secunda). Assim, 

ele lista para cada classe de doenças os sintomas essências de todas as 

espécies respectivas e a causa comum a todas elas para, então, oferecer o 

método de sua cura.72 

 Segundo Louis Dulieu, Sauvages não mais estava satisfeito com as 

explicações fornecidas pela abordagem mecanicista para o funcionamento dos 

organismos vivos, fazendo uma crítica aberta aos chamados iatromecanicistas. 

Sauvages propôs, então, modificar as ideias animistas de Georg E. Stahl (1659-

1734), cujo pensamento o influenciou profundamente e que ele mesmo havia 

introduzido em Montpellier, preparando uma outra versão.73 

 Para Sauvages a alma era a fonte não material do movimento do corpo, 

sendo a vida a presença da alma. O poder ativo dela era o desejo, do qual 

derivava o movimento voluntário, sendo, ao contrário, o movimento habitual não 

voluntário. Segundo ele, se o corpo fosse uma máquina hidráulica, era 

absolutamente necessária a existência de algo não material, externo ao corpo, 

que fornecesse o movimento a essa máquina e repusesse as perdas devidas à 

fricção, à inércia e à atração, isto é, “o motor do corpo”.74 Desse modo, a doença 

poderia ser definida, em parte, como uma maneira da alma escolher curar ou 

libertar o corpo de algo nocivo.75 

                                                 
72 Martin, 126. 
73 Dulieu, 306. Stahl desenvolveu uma concepção denominada animista do organismo humano, em 
oposição ao pensamento mecanicista que prevalecia em sua época. Com base em ideias pietistas, 
Stahl afirmava que Deus havia criado, para a salvação do ser humano, um corpo e uma alma 
(anima). Nesse sentido, todas as partes do corpo eram passivas, sendo que movimento exigia uma 
comunicação da alma a elas. Sobre o animismo de Stahl, vide Lemoine, Vitalisme et animisme. Com 
essa base, Stahl sustentava que a alma regulava tanto o estado de saúde, quanto a produção das 
doenças, além de causar e controlar os movimentos do corpo com a intenção de preservar ou 
restaurar a saúde, cf  Waisse-Priven, Amaral, & Alfonso-Goldfarb, “Raízes do Vitalismo”, 3. 
74
 French, “Sickness and Soul”, 106. 

75
 Ibid, 107. 
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Hunter: a vida está no sangue 

  

Uma discussão dos estudiosos que procuraram dar conta da animação da 

matéria viva na Inglaterra setecentista não pode omitir as ideias de John Hunter 

(1728-1793). Irmão mais novo de William, é tido como um dos mais famosos 

cirurgiões do século XVIII, além de ter ensinado centenas de estudantes tanto no 

St. George’s Hospital de Londres, quanto em sua escola particular de cirurgia. 

Outra atividade que desempenhava com sucesso era a de colecionador de peças 

anatômicas e de espécies animais, tendo montado um museu de pequenas 

dimensões.76 

John Hunter não realizou estudos médicos formais, mas acompanhou as 

aulas de anatomia que seu irmão ministrava em Londres e, mais tarde, tornou-se 

cirurgião.77 Por outro lado, encorajava seus colegas cirurgiões para se 

considerarem como homens de ciência, ao invés de artesãos, já que, embora 

ainda não legalmente, como mencionamos previamente, essa profissão vinha 

alcançando um novo status.78 

John Hunter fez importantes descobertas anatômicas, tais como a 

circulação colateral de um aneurisma e os canais lacrimais, além de ter aplicado 

técnicas baseadas em seus estudos, como a utilização da hoje chamada sonda 

nasofaríngea.79  

 Para Hunter, o “princípio da vida” – materia vitae - residiria originalmente no 

sangue (que acreditava controlar, por sua própria vontade, o movimento de 

expansão e contração do sistema vascular) e seu trabalho se estenderia através 

                                                 
76 Bynum, 5. 
77 Ford, “New Studies in Human Anatomy”, 578. 
78 Bynum, 5. 
79 Rezende, Á Sombra do Plátano.  
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do organismo.80 Assim, de acordo com esse autor, doenças como gota, tumores e 

febres eram explicadas exclusivamente com base no sangue, isto é, todas as 

doenças derivavam da alteração desse fluído.81 Nesse contexto, definiu o sangue 

como o primeiro princípio da força vital.82  

 

Pressupostos epistemológicos 

  

 Em função das concepções desenvolvidas por Erasmus Darwin acerca da 

formação das nossas ideias e a sua associação, encerramos este capítulo com 

uma breve referência aos trabalhos do filósofo escocês David Hume (1711-1776) 

e do médico David Hartley (1705-1757), que dedicou particular atenção à teoria 

de associação dentro do contexto da fisiologia. 

De acordo com Hume,  

 

“(...) devemos reunir nossos experimentos, mediante a 
observação cuidadosa da vida humana, tornando-os 
tais como aparecem no curso habitual do mundo, no 
comportamento dos homens em sociedade, em suas 
ocupações e seus prazeres. Sempre que experimentos 
forem criteriosamente reunidos e comparados, 
podemos começar a estabelecer, com base neles, uma 
ciência, que não será inferior em certeza, e será muito 
superior em utilidade, a qualquer outra que esteja ao 
alcance da compreensão humana.”83 

  

Para Hume, as percepções da mente humana eram de dois tipos, 

impressões e ideias, distinguidas pelo grau de força e de vivacidade com que 

atingem a mente e penetram no pensamento ou na consciência. Aquelas que 
                                                 
80 Rothschuh, 134. 
81 Bynum, 14-5. 
82
 Foot, Life of John Hunter, 284. Para uma discussão acerca do lugar da proposta de Hunter no 

mapa dos vitalismos setecentistas, vide Duschesneau, “Territoires et frontiers”, 297-350. 
83
 Hume, Tratado, 24. 
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chegam com mais vigor, com mais força, ele denominava impressões (sensações, 

paixões, emoções), enquanto que as ideias as cópias vagas das impressões no 

pensamento ou no raciocínio. Ambas podiam se diferenciadas em simples e 

complexas, sendo as últimas combinações das primeiras.84 Para Hume, as ideias 

simples não se combinariam formando ideias complexas se não houvesse algo, 

uma “qualidade associativa”, pela qual uma ideia introduz outra. As qualidades ou 

leis associativas seriam três85: semelhança, contiguidade (no tempo ou no 

espaço) e causalidade (quando um evento acompanha o outro com certa 

regularidade). 

Hartley, por sua vez, consideraria a contiguidade como a lei principal, de 

acordo com a qual, acontecem experiências de eventos conjuntos. Assim, o 

número de vezes que uma pessoa tiver uma mesma experiência sensorial, 

levando à produção de ideias correspondentes, determina a probabilidade de 

associação entre elas.  

Hartley acreditava que os nervos eram feixes de fibras capazes de 

transmitir informações sensoriais por meio de vibração (sensação). No cérebro, 

nervos menores produziam vibrações menores, que ele denominou “vibrações 

miniaturais” e que corresponderiam às ideias, “menos vigorosas” que as vibrações 

(sensações).86  

No próximo capítulo, veremos como Erasmus Darwin integrou essas 

concepções em sua teoria das leis da vida orgânica. 

                                                 
84 Ibid, 25-6. 
85
 Ibid, 34-5. 

86 Goodwin, 59. 
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CAPÍTULO 2 

 

LEIS DA VIDA ORGÂNICA: SAÚDE E DOENÇA 

 

 

Como tantos outros médicos do século XVIII,87 também Erasmus Darwin 

estava preocupado com o grau de certeza da medicina. Confiando ter achado 

uma resposta positiva, redigiu uma obra com o fim de explicar aos colegas as leis 

da vida orgânica – “Zoonomia” – que embasariam os fenômenos tanto da saúde, 

quanto da doença e, portanto, também do seu tratamento.88 

Uma análise abrangente acerca da discussão sobre os tipos de raciocínio 

legítimos em medicina excede o escopo do presente trabalho.89 No entanto, 

convém destacar, como imprescindível para se compreender as ideias de Darwin, 

o uso que fez da analogia e os motivos que deu para ele.90 Assim, ele inicia 

Zoonomia afirmando a existência de uma semelhança fundamental entre todos os 

seres vivos, ao ponto de que “o todo pode ser considerado uma família de apenas 

uma origem”91. Seria essa semelhança básica o que garantiria a confiabilidade da 

analogia como método de raciocínio, sendo que a comparação das propriedades 

essenciais dos corpos permitiria realizar avanços e descobertas relevantes.  

                                                 
87 Vide Waisse-Priven, Hahnemann Médico de seu Tempo, 48-50. 
88 Neste trabalho, temos utilizado a 1a edição de Zoonomia (vol. 1, 1794; vol. 2, 1796), porque além 
de conter as ideias de Darwin, foi a base para as críticas e comentários dos seus contemporâneos.  
89 A discussão sobre o estatuto legítimo da dedução, indução e analogia em medicina tem uma 
história extremamente longa, pelo menos desde Aristóteles e Galeno, vide Maclean, Logic, Signs, 
and Nature, 114 et seq. 
90 Neste trabalho, não foram abordadas as ideias de Erasmus Darwin sobre a reprodução. Contudo, 
deve ser observado que sua hipótese de um ancestral único e de transformação nos seres vivos, 
não só forneceu o fundamento ontológico para suas ideias sobre a vida e a saúde, mas também fez 
com que diversos autores, a começar por Samuel Wilberforce (1805-1873) - que na Universidade de 
Oxford, protagonizou com Thomas Huxley (1825-1895) um acalorado debate sobre Origem das 
Espécies, acreditassem vislumbrar sementes da teoria sobre a origem das espécies do neto; vide 
Fara, 4-5. 
91 Darwin, Zoonomia, I: 1. 
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Nesse sentido, Darwin chama a atenção para o fato de que alguns médicos 

contemporâneos afirmavam não basear a sua prática clínica em teoria médica 

alguma. Nosso autor afirma que isso é impossível, nenhuma prática poderia 

dispensar de teoria, pois: “ninguém pode indicar um método de cura para uma 

pessoa adoentada sem pensar e, assim, sem teorizar [...] feliz é, portanto, o 

paciente cujo médico possui a melhor teoria” 92. E, assim, de acordo como ele, 

uma teoria médica baseada na natureza deveria reunir os fatos do conhecimento 

médico que estão dispersos e fazê-los convergir sob a égide das leis da vida 

orgânica. Procedendo desse modo, acredita, a medicina produzirá benefícios para 

a sociedade como um todo.93  

 Desse modo, Darwin imediatamente enuncia o fundamento que subjaze às 

leis orgânicas, que, segundo ele é o movimento.  

 

                                                 
92 Ibid. 
93 Ibid, I: 2. 
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VIDA E MOVIMENTO 

 

Darwin inicia sua explicação sobre movimento com a seguinte afirmação:  

 
“A natureza em sua totalidade pode, supostamente, 
consistir em duas essências ou substâncias: uma delas 
pode ser denominada espírito e a outra, matéria. O 
primeiro tem a capacidade de começar ou produzir 
movimento94 e a última, de recebê-lo e transmiti-lo. 
Assim, o movimento tido como causa precede, 
imediatamente, todo efeito, e[nquanto que] considerado 
como efeito, sucede imediatamente toda causa”. 95 

 

Darwin classifica os movimentos da matéria em dois tipos, primários e 

secundários, sendo os últimos aqueles transmitidos ou recebidos de outros 

corpos em movimento. Estando os movimentos secundários amplamente 

investigados por estudiosos prévios e apresentados nos tratados sobre a força 

mecânica,96 nosso autor afirma que irá se ocupar dos  movimentos primários da 

matéria. A esse respeito, observa: “Os movimentos primários da matéria podem 

ser divididos em três classes: aqueles que pertencem à gravitação, à química e à 

vida, cada classe possuindo suas próprias leis”97.  

De acordo com Darwin, os movimentos gravitacionais incluem aqueles de 

rotação diária e anual da Terra e dos planetas, o fluxo e refluxo do oceano, e a 

queda dos corpos pesados. São movimentos que se distinguem por tenderem a 

                                                 
94 Convém observar que foi esse conceito básico do pensamento de Darwin o que desencadeou 
críticas que levariam, eventualmente, à inclusão de Zoonomia na lista de livros proibidos do 
Vaticano, porque ao explicar desse modo a vida e o movimento, dispensava da necessidade de 
uma agência divina. Vide, Index Librorum, 99. 
95 Darwin, Zoonomia, I: 5. As traduções do texto de Zoonomia foram realizadas por Sonia Bonduki. 
Em algumas partes teve a colaboração de Denise Miras. 
96 Ibid. 
97Ibid. Darwin menciona uma quarta classe de movimento, ainda não muito investigada à época, 
isto é, aquele relacionado aos hipotéticos fluídos etéreos ou imponderáveis (magnetismo, 
eletricidade, calor e luz).  
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ocorrer sob influência dos centros do sol e dos planetas.  Ao explicar essa classe 

de movimentos, o médico observa que Isaac Newton havia deduzido suas leis a 

partir do princípio geral da atração da matéria.98  

Já a classe dos movimentos químicos se distinguiria por estarem 

relacionados com a decomposição e a recomposição de materiais ativos (isto é, 

aqueles que agem em reações). Darwin considera que as leis referentes a esse 

tipo de movimentos não se originam em princípios simples, como no caso dos 

gravitacionais, pois dependem de atrações específicas relativas às partículas dos 

corpos ou da diferença na quantidade de atração relativa aos lados e ângulos 

dessas partículas.99 Ao contrário dos movimentos gravitacionais, que exemplifica 

largamente, o autor apenas observa que os movimentos químicos ocorrem em 

todos os fenômenos envolvidos no campo respectivo.  

Finalmente, a terceira classe inclui os movimentos próprios ao mundo vivo, 

tais como aqueles que ocorrem nos vasos e na circulação dos sucos, nos 

músculos para a realização da locomoção e aqueles dos órgãos dos sentidos que 

constituem as ideias. Será nessa última classe de movimentos que E. Darwin 

concentrará a sua atenção, como parte de seu objetivo de “colaborar para o 

conhecimento e para a cura de doenças”100. 

Antes de prosseguirmos, para facilitar a compreensão da discussão 

seguinte, convém sintetizar a classificação do movimento proposta por Darwin 

(Esquema 1). 

                                                 
98 Ibid, I: 6. 
99 Ibid. 
100 Ibid. 
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Esquema 1. Classificação do movimento formulada por Erasmus Darwin.101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igualmente, e tal como faz Darwin em Zoonomia, antes de proceder à 

análise das ideias contidas no texto, convém deter-nos sobre alguns termos e 

suas definições, tal como formulados por ele, porque diferem, notavelmente, dos 

termos e, mas especialmente, os significados atualmente atribuídos a estes. 

                                                 
101 Baseada em Darwin, Zoonomia, I: 5-6. 

Transmitidos ou 
recebidos de 
outra matéria em 
movimento 

MOVIMENTOS 

PRIMÁRIOS SECUNDÁRIOS 

GRAVITAÇÃO: 
 
Movimentos que 
ocorrem por influência 
dos centros do Sol e 
dos planetas 

QUÍMICOS: 
 
Relacionados com 
decomposição e 
recomposição de 
materiais ativos 

DA VIDA: 
 
Movimentos próprios do 
mundo vivo, animal ou 
vegetal 
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Darwin inicia apresentando o que considera ser um “pequeno resumo” da 

economia animal,102 com descrições de várias partes do organismo relacionadas 

aos movimentos, assim como um glossário sucinto de termos relacionados no 

conteúdo do livro.103 De acordo com ele, a operação da economia animal se 

baseia nas seguintes estruturas: 

 1) Sistema nervoso: originado no cérebro, estende-se por todas as partes 

do corpo. Os nervos que atuam nos sentidos provêm da região do “cérebro 

situada na cabeça”, enquanto os que atuam no movimento muscular provêm 

principalmente do “cérebro localizado no pescoço e nas costas”. As fibrilas 

terminam ou nos órgãos dos sentidos ou nas fibras musculares.104 

 2) Fibras musculares: de dois tipos, longitudinais – ligadas aos músculos 

motores - e anulares ou espirais – ligadas aos músculos vasculares, presentes 

nas artérias e veias, no canal intestinal, nas glândulas, nos vasos de absorção.105  

3) Órgãos proximais dos sentidos: provavelmente constituídos de fibrilas de 

movimento com força de contração semelhante àquela dos grandes músculos.106 

4) Membrana celular: de acordo com Darwin, “constitui-se de células que 

se parecem com uma esponja, comunicando-se umas com as outras e, todas 

juntas, conectando-se às outras partes do corpo”107.  

5) Sistema arterial: composto pelas artérias aorta e pulmonar, 

acompanhadas pelas respectivas veias  em todo o seu percurso. 108 

                                                 
102 Na época, considerado o derivado latinizado do termo de origem grega, fisiologia. Para essa e 
outras questões de nomenclatura, vide Caron, “Biology in Life Science”. 
103 Darwin, Zoonomia, portanto,ferir,  integral de um e ser I: 7. 
104 Ibid. Aqui percebe-se que Darwin denomina de cérebro, o que hoje denomina-se encéfalo e 
medula espinal, nomenclatura que ele considera ser um erro.  
105 Ibid. 
106 Ibid, I: 8. 
107 Ibid. Os termos membrana celular e célula não eram empregados da forma que fazemos nos 
dias de hoje, porquanto ainda não se admitia que os organismos animais estivessem compostos 
de células, vide Hall, Ideas of Life and Matter, II: 179 et seq. 
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6) Glândulas: divididas em três sistemas, a saber: a) “glândulas convolutas, 

que segregam saliva, bile, lágrimas, etc.”; b) “glândulas não convolutas”, que 

Darwin assimila aos capilares, que unem as terminações das artérias e das veias, 

e segregam “o muco que lubrifica a membrana celular e a matéria da 

transpiração, que mantém a pele macia e flexível”; e c) o “todo o sistema de 

absorção – que consiste nos (vasos) quilíferos, que se abrem para o estômago e 

o intestino; e nos linfáticos, que se abrem sobre a superfície externa do corpo e 

sobre o revestimento interno todas as células da membrana celular e de outras as 

cavidades do corpo”.109   

7) Canais gástrico e intestinal: de acordo com Darwin, apresentam um 

movimento “vermicular” para conduzir o conteúdo adiante, depois dos vasos 

quilíferos terem removido deste o quilo.110 

 

Após de dar, assim, breve conta das estruturas que sustentam o 

movimento orgânico, Darwin passa a definir conceitos, pois está ciente de que 

divergem dos comumente utilizados na época. Assim, convém transcrever as 

próprias palavras utilizadas por ele. 
 
“A palavra sensório não se refere somente à porção 
medular do cérebro ou à medula espinal, aos nervos, 
órgãos dos sentidos e músculos, mas, ao mesmo 
tempo, ao princípio da vida ou espírito da animação, 
que reside através do corpo, sem ser perceptível pelos 
nossos sentidos a não ser através dos seus efeitos. As 
mudanças que ocasionalmente ocorrem no sensório, 
como na aplicação da vontade ou nas sensações de 
prazer ou dor, são denominadas de movimentos 
sensoriais”. 111 

                                                                                                                                                    
108 Darwin, Zoonomia, I:8.  
109Ibid, I: 9. Sobre o significado do sistema linfático dentro da economia orgânica, vide Goldfarb, 
Ferraz, Rattansi, “‘Alkahest’ Rediscovered”, 435-56.  
110 Darwin, Zoonomia, I: 8. 
111 Ibid, I: 10. 
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Darwin reflete sobre a semelhança entre a texturas do cérebro e aquela do 

pâncreas, entre outras glândulas do corpo, levando a crer que haja um fluído, 

bem mais sutil que a “emanação elétrica”, separado do sangue pelo órgão com o 

objetivo de induzir movimento e sensação. Para justificar a inferência desse, 

nosso autor pondera que, nos peixes elétricos, o “fluído elétrico” é acumulado e 

emitido voluntariamente, sendo que um choque elétrico pode induzir o movimento 

de um membro paralisado, sem que seja necessário, para tanto, um meio 

condutor perceptível.112 E explica: 

 
“(...) a estrutura extraordinária do cérebro e do sistema 
nervoso parece bem adaptada para distribuí-la [a 
emanação elétrica] por todas as partes do corpo. A 
substância medular do cérebro não ocupa somente a 
cavidade da cabeça e da medula, mas passa ao longo 
das inúmeras ramificações dos nervos para os 
músculos e órgãos de sentido. (...) Assim, todas as 
ramificações distantes do sensório são unidas a uma 
dessas extremidades, que estão na cabeça e na 
medula e, dessa maneira, essas partes centrais do 
sensório constituem uma comunicação entre todos os 
órgãos dos sentidos e os músculos”.113 

 

Para Darwin, “um nervo é uma continuação da substância medular do 

cérebro, da cabeça ou da medula, até todas as partes do corpo, envolvido por sua 

própria membrana”114. Já as fibras musculares estão mescladas, nos órgãos do 

movimento, a essa substância medular que segue ao longo dos nervos e, 

segundo ele, estariam dotadas de poder de contração, para, logo em seguida, 

voltarem a serem alongadas pelos músculos antagonistas, por fluídos e por 

ligamentos elásticos.115 

                                                 
112 Darwin menciona Luigi Galvani (1737-1798) e Alessandro Volta (1745-1827), que tiveram muitos de 
seus importantes estudos voltados para o efeito da eletricidade no organismo. Essa argumentação 
fornece um exemplo de utilização de analogia por Darwin e por isso foi citada por extenso. 
113 Darwin, Zoonomia, I: 10.  
114 Ibid. 
115 Ibid, I: 11. 
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Em relação aos órgãos dos sentidos, Darwin distingue duas partes, a 

externa e a proximal, que denomina de órgão do sentido externo (exterior) e 

proximal, respectivamente. O primeiro envolve o segundo e está “mecanicamente” 

adaptado para receber e transmitir “corpos peculiares” ou suas qualidades, como, 

por exemplo, a córnea e os humores dos olhos, o tímpano dos ouvidos, entre 

outros. Já os órgãos proximais dos sentidos consistem de fibras motoras situadas 

na substância medular, como é o caso da retina e da mucosa da pele, que são os 

órgãos proximais da visão e do tato, respectivamente. Ele reforça: “Assim, quando 

falamos de contrações das fibras do corpo, queremos dizer ambas, as contrações 

dos músculos e aquelas dos órgãos proximais dos sentidos”116. 

Nosso autor atenta para o fato de que não utiliza a palavra “ideia” com 

“sentido metafísico”, mas com aquele relacionado às noções que temos dos 

objetos externos derivadas do conhecimento fornecido pelos órgãos dos sentidos 

segundo contrações, movimento ou configurações das fibras que formam parte 

integral de um órgão sensorial. Pode-se inferir aqui, portanto, que a palavra “ideia” 

representa uma espécie de registro de informações obtido pelos órgãos dos 

sentidos com base nas fibras do organismo. Assim é como se deve entender o 

fato de que, ao longo da obra, o termo “movimento sensorial” seja empregado em 

relação com o conceito de “ideia”, em contraste com o movimento muscular.  

Essa concepção de ideia, tal qual foi empregada em Zoonomia, deriva de 

formulações como aquela de John Locke (1604-1704), que também era médico e 

que Darwin menciona em diversas seções da obra. De acordo com Locke, a 

sensação se refere a todas as informações do ambiente apreendidas pelos 
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sentidos e é a grande fonte da maior parte das ideias. Outra fonte seria a 

percepção das operações da mente dentro do indivíduo, ou seja, a reflexão.117  

No entanto, Darwin discorda, em parte, da concepção de Locke quanto a 

que a mente poderia formar, ela própria, ideias gerais ou abstratas que não 

fossem a cópia de alguma percepção. Para nosso autor, a excitação causada na 

nossa percepção por objetos externos é necessária para que as ideias possam 

ser formadas.118   

Essa relação proposta entre o movimento animal e as ideias resultantes 

dos órgãos dos sentidos é ilustrada, particularmente, na Seção III de Zoonomia, 

dedicada ao movimento da retina. Darwin explica que antes de classificar os 

movimentos animais, é preciso distingui-los dos movimentos transmitidos, por 

eles não possuírem proporção mecânica na sua causa. Isto é, o movimento de 

reação é desproporcional ao estímulo que provocou o movimento correspondente. 

Ainda, os movimentos animais diferem dos considerados como gravitacionais, 

pois operam com mesma facilidade em todas as direções. Igualmente, se 

distinguem dos movimentos químicos porque, aparentemente, não são 

produzidos por decomposição ou combinação de materiais.119  

De acordo com Darwin, quando um movimento animal é induzido por 

irritação, algumas das fibras animais são excitadas, levando à ação pelo 

intermédio de algo exterior ao órgão. Assim: 

 
“(...) o estímulo do sangue produz as contrações do 
coração; e as substâncias que levamos para dentro do 
estômago e intestinos, irritam-nos para que executem 
suas necessárias funções. Os raios de luz excitam a 
retina promovendo o movimento animal através do seu 

                                                 
117 Goodwin, 57. 
118 Darwin, Zoonomia, I: 17. 
119 Ibid, I: 14-5. 
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estímulo; ao mesmo tempo esses mesmos raios de luz 
são convertidos para o foco pelos humores inativos do 
olho. As vibrações do ar irritam o nervo auditivo [e a 
transformam] em ação animal; enquanto que é 
provável que o tímpano do ouvido, ao mesmo tempo, 
seja submetido a vibração mecânica.” 120 

 

Darwin explica que os movimentos dos órgãos dos sentidos constituem 

uma sucessão de configurações, ou aspectos, do órgão correspondente que 

podem ocorrer de maneira mais lenta ou mais rápida. Uma ideia se constituiria a 

partir de qualquer configuração de um órgão sensorial ou de uma parte de seu 

movimento. Segundo nosso autor, a configuração não pode ser considerada 

como um efeito do movimento do órgão, mas como uma parte ou terminação 

temporária dele. Isto é, quando se apresenta à nossa visão uma sucessão de 

objetos em movimento, a ideia de cada um deles constitui uma configuração, ou 

seja, uma parte ou elo de movimentos sucessivos do órgão da visão. De acordo 

com o nosso autor: 

 

“Esses movimentos ou configurações dos órgãos dos 
sentidos diferem dos movimentos sensoriais (...), por 
parecerem ser simples contrações das fibras das 
extremidades desses órgãos e, nesse caso, parecem 
exatamente como os movimentos ou contrações dos 
grandes músculos (...)”.121 
 

A hipótese de uma semelhança entre os movimentos dos órgãos dos 

sentidos e os grandes músculos do corpo é retomada diversas vezes ao longo da 

seção de Zoonomia que estamos analisando e essas comparações são ilustradas 

por estudos de caso. Assim, também os órgãos dos sentidos são sujeitos a 

                                                 
120 Ibid, I: 15. 
121 Ibid, I: 15-6. 
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afetações tais como inflamação, dormência, paralisia, convulsão e problemas 

associados com o envelhecimento, ao igual que as fibras musculares.122 

Além de propor vários experimentos, E. Darwin cita vários artigos que 

remetem a experimentos sobre a visão e que mostram que ela é o resultado da 

atividade animal da retina, ao invés de atividade mecânica ou química. Um 

desses artigos, inclusive, é de autoria de seu filho, Robert Darwin, publicado em 

Philosophical Transactions.123  

 

As leis da causalidade animal 

 

Na seção IV de Zoonomia, Darwin discorre sobre as propriedades e 

características da vida animal, o que fornece os pré-requisitos necessários para a 

compreensão acurada das suas ideias médicas.124 Novamente, por terem 

relevância fundamental não só no contexto da obra, mas para os debates que 

suscitaram na época, transcrevemos por extenso a descrição das leis da vida 

orgânica formuladas por Darwin. 

“I- As fibras que formam os músculos e os órgãos dos sentidos possuem o 

poder de contração. Assim como o poder de atração está relacionado às leis da 

atração da matéria, o poder de contração está relacionado às leis do movimento 

animal.  

II- O espírito de animação é a causa imediata da contração das fibras 

animais. Esse espírito reside no cérebro e nos nervos e é passível de acumulação 

ou diminuição geral ou parcial. 

                                                 
122 Ibid, 23. 
123 Darwin, New Experiments. 
124 Darwin, Zoonomia, I: 30. 
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III- A causa remota das contrações iniciais das fibras animais são estímulos 

exteriores ao corpo, que provocam o movimento do órgão. Os estímulos externos 

ao corpo, referidos ao movimento dos órgãos, são a causa remota das contrações 

inicias das fibras animais. 

IV- Uma determinada quantidade de estímulo produz irritação. Esta é uma 

extensão do espírito de animação, porque faz com que as fibras se contraiam. 

V- Uma determinada quantidade de contração das fibras animais, quando 

sentida como um todo, provoca prazer; uma quantidade maior,  provoca dor. Isso 

é o que constitui a sensação. 

VI- Uma determinada quantidade de sensação produz desejo ou aversão; e 

isso constitui a vontade. 

VII- Todos os movimentos animais que ocorrem num mesmo momento, ou 

em sucessão imediata, tornam-se tão ligados [entre si], que, toda vez que um 

deles é produzido, o outro tende a o acompanhar ou suceder. Quando as 

contrações de fibras acompanham ou sucedem outras contrações, estabelece-se 

um tipo de conexão denominado associação; quando as contrações das fibras se 

sucedem a partir de movimentos sensoriais, a conexão é chamada de causa; 

quando movimentos sensoriais e das fibras exercem influência uns sobre os 

outros, denomina-se concatenação. Diz-se que todas essas conexões são 

realizadas por hábito, pela repetição frequente. Essas leis da causa[lidade] animal 

são evidenciadas por inúmeros fatos, que ocorrem em nossos trabalhos do dia a 

dia e serão empregadas para explicar o fenômeno mais interno de produção, 

crescimento, doenças e declínio do sistema animal.”125 

                                                 
125 Ibid, I: 30-1. 
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Em função de sua relevância, é necessário insistir em que essas são as 

leis que Darwin utilizará para embasar sua teoria médica completa, fazendo 

referência a elas sempre que supõe ser necessário.  

A existência de uma força, ou poder, envolvida no movimento dos 

organismos vivos foi um dos temas básicos de muitos dos estudiosos do século 

XVIII, mais precisamente na área da fisiologia. Nesse sentido, o nome que se 

destaca é o de Haller, cujo perfil já analisamos no Capítulo 1. Convém lembrar que, 

de acordo com os especialistas, Haller foi referência obrigatória para todos os 

interessados nos fenômenos da vida no século XVIII, na medida em que propunha 

explicar o movimento no organismo vivo segundo as leis newtonianas.126 Nesse 

contexto, Haller identificou propriedades exclusivas à matéria dos seres vivos, a 

saber, irritabilidade e sensibilidade. Eventualmente, afirmaria que os músculos 

estavam dotados de, pelo menos, três poderes: 1) o de movimento, comum a toda 

fibra animal (elasticidade); 2) vis insita, peculiar à fibra muscular viva; e 3) um 

“poder nervoso” sem nome particular, adventício no músculo.127 Muitas dessas 

concepções de Haller são encontradas na obra de Darwin, como a vis insita, a 

força de contração das fibras musculares e a irritabilidade. 

 

Os quatro poderes básicos 

  

A concepção médica inteira de E. Darwin está construída sobre quatro 

conceitos fundamentais, analisados na Seção V de Zoonomia, isto é, quatro 

poderes sensoriais: irritabilidade, sensibilidade, voluntariedade e 

associatividade, que no seu estado ativo correspondem à irritação, à sensação, 

à vontade e à associação. Segundo ele: 

                                                 
126 Waisse-Priven, d & D, 91. 
127 Darwin, Zoonomia,, I: 91. 
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“(...) o espírito de animação apresenta quatro 
diferentes formas de ação ou, em outras palavras, o 
sensório animal possui quatro diferentes faculdades, 
que são ocasionalmente exercidas e causam as 
contrações das partes fibrosas do corpo. São elas: a 
faculdade de causar contrações de fibras em 
consequência de irritação produzida por fatores 
externos ao corpo; em consequência de sensações de 
prazer ou dor; em consequência da vontade, e em 
consequência das associações da contração das 
fibras com outras contrações de fibras, que as 
precedem ou as acompanham”. 128 

 

Irritação, sensação, vontade e associação diferem entre si pela parte do 

sensório a ser sensibilizada e pelas consequências dessa sensibilização. Assim, a 

irritação aparece por uma ação ou mudança de alguma parte do sensório, nos 

músculos ou órgãos dos sentidos, em consequência da proximidade de corpos 

externos. A sensação é uma ação ou mudança das partes centrais do sensório ou 

dele como um todo, mas começando pela parte externa, isto é, músculos e 

órgãos dos sentidos. A vontade é uma ação ou mudança de partes centrais do 

sensório ou dele como um todo, mas terminando em algumas das partes 

externas. Finalmente, a associação é uma ação ou mudança de alguma parte 

externa do sensório, no caso músculos ou órgãos dos sentidos, mas como 

consequência – anterior ou concomitante - da contração das fibras. Darwin 

conclui a seção V de Zoonomia com as seguintes afirmações: 

 
 “(...) os movimentos ativos das fibras, sendo eles dos 
músculos ou dos órgãos dos sentidos, são, 
provavelmente, simples contrações. Os movimentos 
sensoriais, dos quais fazem parte as sensações de dor 
ou prazer e os que constituem aquelas da vontade e 
os quais causam as contrações das fibras em 
consequência da irritação e da associação (...) supõe-
se aqui serem mudanças ou movimentos peculiares à 
vida”.129 

                                                 
128 Ibid, I: 32. 
129 Ibid, I: 33. 
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Já a Seção VI trata dos quatro tipos de movimentos das fibras, 

correspondentes às faculdades do espírito de animação, ou seja, os movimentos 

irritativos, sensitivos, voluntários e associativos, respectivamente. Darwin 

considera que toda contração das fibras no corpo animal são produzidas no 

sensório, correspondendo a alguma das quatro categorias de forças ou 

movimentos que se manifestam como descrito acima. 

Assim, as contrações musculares são causadas primeiramente pela 

irritação provocada por objetos ou estímulos, externos aos órgãos. Por exemplo, 

os batimentos do coração são devidos à irritação que provêm do estímulo 

causado pelo sangue. Quanto às sensações de prazer ou dor, como elas derivam 

frequentemente dessas irritações, com o tempo o hábito faz com que as fibras se 

contraiam em função da sensação, de modo que a irritação deixa de ser 

necessária para a contração das fibras. Desse modo, as lágrimas de tristeza são 

causadas pela sensação de dor, como resultado de ideias produzidas 

anteriormente por prazer ou dor. Por sua vez, as sensações de prazer ou de dor 

são acompanhadas, frequentemente, de desejos e, como no caso anterior, com o 

tempo o hábito faz com que a contração das fibras seja causada pela vontade, 

sem necessidade de irritações nem de sensações. É assim, por exemplo, se 

produz a locomoção do corpo e as lembranças.130 Finalmente, em muitas 

ocasiões, a contração de um grupo de fibras se acompanha da contração de 

outras e, assim, são produzidas associações. Neste caso, o hábito faz com que 

sejam produzidas contrações sem que sejam necessárias irritações, sensações 

nem a ação da vontade. Por exemplo, na esgrima, os movimentos dos músculos 

das pernas se associam com os correspondentes dos músculos dos braços.131 

                                                 
130 Ibid, I: 34-5. 
131 Ibid, I: 35. 
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Sintetizando, os movimentos irritativos são aqueles que agem sobre o 

sensório ou produzem mudanças nele e são causados pela proximidade de 

corpos externos ao órgão em questão. São sucedidos por sensações ou 

produzem movimentos de fibras. Assim, os movimentos irritativos correspondem à 

contração das fibras musculares ou dos órgãos dos sentidos como consequência 

de uma ação exercida sobre o sensório ou de mudanças sofridas por este. Os 

movimentos sensitivos também agem sobre o sensório ou causam mudança nele, 

constituindo prazer ou dor e podem ser sucedidos pela vontade, assim como 

produzir movimentos nas fibras e nos órgãos dos sentidos. Os movimentos 

voluntários são aqueles que agem sobre o sensório ou o modificam em virtude de 

desejos ou aversões e também podem ser sucedidos por movimentos de fibras ou 

órgãos. Finalmente, os movimentos associativos agem sobre o sensório ou o 

modificam, sendo esse efeito acompanhado por movimentos das fibras e dos 

órgãos dos sentidos, por sensação ou vontade. Igualmente, também provocam o 

movimento de outras fibras e de outros órgãos.132  

Após essa caracterização geral, Darwin dedica as quatro seções seguintes 

do Zoonomia à explicação detalhada de cada um desses quatro tipos de 

movimentos, como segue.  

Seguindo o exemplo de Haller,133 Darwin se ocupa em identificar os órgãos 

do corpo que possuem a propriedade da irritação, isto é, que se contraem quando 

excitados por estímulos externos a eles, assim como a relação deste tipo de 

movimento com os outros.  

                                                 
132 Ibid, I: 35-6. 
133 Vide Capítulo 1, 18-21. 



53 
 

 

“Muitos dos movimentos musculares são provocados 
por irritações perenes, como os do coração e do 
sistema arterial pelo sangue circulante. Muitos outros, 
por irritações intermitentes, como os do estômago pelos 
alimentos que ingerimos, ou dos dutos que conduzem a 
bile, ou do rim, do pâncreas e muitas outras glândulas, 
pelos fluídos peculiares que eles separam do sangue. E 
também dos vasos de absorção de quilo (alimentos 
digeridos), linfa e misturas da atmosfera. Esses 
movimentos são acelerados ou retardados conforme as 
irritações aumentam ou diminuem, sem nossa atenção 
ou consciência, da mesma maneira que várias 
secreções de frutas, cera, mel, são produzidas no 
mundo vegetal, assim como sumos da terra e da 
atmosfera são absorvidos por raízes e folhas”.134 

 

Aqui, como todo ao longo de Zoonomia pode-se constatar o uso de 

comparações entre as funções do corpo animal com aquelas dos organismos 

vegetais. Percebe-se, de certa maneira, a presença do Darwin botânico, com toda 

sua carga de experimentos e observações. De fato, em muitos momentos Darwin 

faz referência a sua obra Botanic Garden. 

Nosso autor continua estabelecendo relações entre o movimento irritativo e 

outros tipos de movimento, mostrando a conexão entre eles, como descrito a 

seguir: 

 
“Outros movimentos musculares conectados com 
sensações são os de esfíncter – da bexiga e do ânus – 
e os eretores do pênis. Movimentos esses 
originalmente ligados aos de irritação, como no caso da 
micção e evacuação nas crianças. Ou dos mamilos 
endurecidos de jovens muito antes de ser excitados 
pelo prazer de amamentar. As contrações dos 
músculos mais extensos de nosso corpo, mais 
frequentemente conectados à vontade, são 
originalmente provocadas por irritações internas – como 
se vê nos animais quando se espreguiçam ou abrem a 
boca depois de um sono longo. Algumas febres, no 
começo dessa irritação, causam estiramento 
permanente dos músculos; em outros períodos de 
febre, um desconforto geral surge a partir da mesma 
causa, levando o paciente a mudar de posição a cada 
minuto. As mudanças de posição do feto no útero 
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podem ser devidas a essa irritação interna – para o 
feto, não deve haver outro meio de movimentar pernas 
e braços para sair de uma postura continuada”.135 

 

Segundo Darwin, assim como os movimentos da sensação e da vontade, 

também outros teriam como ponto de partida um movimento irritativo, como os de 

percepção ou ideia:  

 

“Da mesma forma, vários órgãos de sentidos são 
primeiramente incitados ao movimento por vários 
estímulos externos adaptados a esse propósito. 
Movimentos classificados como percepções ou ideias. 
E muitos desses movimentos, nas horas em que 
estamos acordados, são provocados por irritação 
permanente, como aquelas dos órgãos da audição e 
do tato: murmúrios indistintos ao nosso redor, o peso 
do nosso corpo nas partes que o sustentam, a 
variação do calor, a pressão da atmosfera. E esses 
movimentos, precisamente os musculares 
mencionados acima, obedecem às irritações 
correspondentes, sem que usemos nossa atenção ou 
deles tenhamos consciência”. 136 

         

Nosso médico ressalta, no entanto, que esses movimentos provocados por 

irritação permanente podem ser, ocasionalmente, incitados pelas sensações de 

prazer ou dor, ou pela vontade, e dá como exemplos: “a palpitação do coração 

por causa de medo; a secreção de saliva à vista de comida atraente; o rubor na 

pele daqueles que são envergonhados entre outros.”137 Afirma ainda que:  

 

“(...) inúmeros outros movimentos se associam com 
movimentos musculares quando provocados por 
irritação. Como [por exemplo] o estímulo do sangue no 
quadrante direito do coração induz per se os pulmões 
a se expandirem. Os músculos peitorais e intercostais, 
mais o diafragma, agem ao mesmo tempo devidos as 
suas associações mútuas. Quando a faringe é irritada 

                                                 
135 Ibid, I: 38. 
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por uma boa refeição, os músculos da deglutição são 
levados a agir por associação”. 138  

    

Darwin continua discorrendo acerca da concepção das ideias irritativas, ou 

movimentos sensoriais, que, segundo ele, podem ser produzidas por símbolos 

aos quais não prestamos atenção. Por outro lado, elas podem fazer parte de uma 

cadeia de pensamentos capaz de induzir outras ideias que, sim, chamam a nossa 

atenção. Desse modo, também as ideias irritativas teriam outras associadas a 

elas. Em suas palavras: 

 

“Pode parecer paradoxal que ideias possam existir 
sem que nós as percebamos; mas todas as nossas 
percepções são ideias provocadas por irritação e 
sucedidas por sensação. Agora, se essas ideias 
provocadas por irritação não nos dão nem prazer nem 
dor, deixamos de prestar atenção a elas”. 139 

 

As ideias irritativas estariam relacionadas com todos os órgãos de 

percepção, incluindo os da audição e do tato. Desse modo, de acordo com 

Erasmus Darwin, os movimentos irritativos estão na origem de todos os outros. 

 

 Quanto aos movimentos sensitivos, Darwin explica: 

 

“Muitos dos movimentos dos nossos músculos, que 
são incitados à ação por irritação, são ao mesmo 
tempo acompanhados pelas sensações de prazer ou 
dor; e por hábito se tornam ‘causáveis’ por sensações. 
Movimentos dos esfíncteres da bexiga e do ânus no 
início são provocados à ação por irritação, assim, as 
crianças pequenas evacuam e urinam sem prestar 
atenção, mas assim que se apercebem da 
inconveniência de obedecer a essas irritações, 
conseguem acumular urina ou fezes até que isso as 

                                                 
138 Ibid, I: 40. 
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incomode. Logo, a ação dos esfíncteres é 
consequência dessa sensação desagradável. A 
secreção de saliva, que nas crianças pequenas é 
copiosamente produzida por irritação, até escorregar 
da boca, está frequentemente relacionada à sensação 
agradável produzida pela mastigação de alimento 
gostoso. Por extensão, a visão de tal alimento por uma 
pessoa faminta provoca a ação das glândulas 
salivares”. 140 

 

O autor explica que os movimentos desses músculos são afetados por 

ideias, manifestando-se como sorrisos, choro provocado pelo medo ou o piscar 

dos olhos quando uma ameaça se aproxima. Esses movimentos se dão com força 

e velocidade proporcionais à energia que a sensação provoca e à quantidade 

dessa força sensorial. 

 Voltando à conexão entre os movimentos, Darwin afirma que muitos dos 

movimentos dos órgãos de sentidos, ideias, inicialmente provocados por 

irritação podem passar a ser causados diretamente por sensações de prazer ou 

de dor. No entanto, esses movimentos se originariam em ideias conservadas na 

imaginação e estariam ligados à formação das cenas nos sonhos.141 

Darwin explica que, da mesma forma como muitos dos movimentos 

musculares descritos acima e que são frequentemente provocados por nossas 

sensações, ocasionalmente também podem ser incitados pela vontade. O 

exemplo sugerido para ilustrar essa circunstância é o da lembrança espontânea 

de um sonho ocorrido na noite anterior, com o passo a passo de todo o cenário e 

a ação, onde pode-se – por vontade própria – examinar ou repetir as ideias que 

nos proporcionaram desgosto ou admiração. 142 
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 Darwin afirma que a tendência geral dos movimentos sensitivos é de ter ou 

prolongar o prazer e, no caso de dor, evitá-la ou eliminá-la. Porém, quando isso 

não acontece imediatamente, se produz desejo ou aversão e os movimentos que 

se seguem são denominados de voluntários. Vejamos mais detalhes sobre esses 

movimentos nas palavras do nosso autor: 

 
“Os músculos do corpo que estão ligados aos ossos 
têm, em geral, a vontade como conector principal – 
como quando eu movimento minha caneta ou levanto 
meu corpo. Esses movimentos são incitados 
primeiramente pela irritação, como foi explicado, e 
depois pelas sensações de prazer ou dor - que 
induzem a repetição deles. Por extensão, muitos 
desses movimentos são acionados pela vontade em 
sucessão ou combinação, para os propósitos simples 
da vida, como aprender a andar ou a falar. Também 
são produzidos com força e velocidade proporcionais à 
energia da vontade que os aciona e à quantidade de 
sua força sensorial”. 143 

 

Da mesma forma como constatamos nos outros tipos de movimento, 

Darwin estabelece uma relação entre as ideias e os movimentos voluntários, que 

define como sendo a “grande classe” de movimentos voluntários, isto é, aquela 

das ideias sobre lembranças. Assim, quando nos propomos recordar de uma 

determinada situação ou tarefa:  

 
“Se algumas ideias não fizerem parte do caminho 
proposto, inserindo-se no assunto principal através de 
outras conexões, iremos rejeitá-las (...). Nossa razão 
depende dessa recordação de ideias [operada] por 
nossa própria vontade. Com isso, somos capazes de 
distinguir as diferenças entre duas ideias. Você produz, 
voluntariamente, a ideia de um triângulo retângulo; 
depois, a de um quadrado. E depois, tendo produzido 
repetidamente essas ideias, também produz a ideia da 
diferença entre elas – um outro triângulo retângulo 
colocado invertido sobre o primeiro. Você é levado a 
refletir sobre o tema ou a comparar as suas ideias”.144 

                                                 
143 Ibid, I: 45-6. 
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Mas, como ocorrem esses movimentos? A concepção de movimento 

voluntário que se origina a partir das ideias segue a mesma estrutura que os 

casos anteriores, ou seja, inicia-se em movimentos provocados pela irritação, 

induzindo uma reação de dor ou prazer e assim por diante: 

 
“Essas ideias de recordações, como os movimentos 
musculares acima mencionados são primeiramente 
provocadas pela irritação [induzida por] corpos externos 
e são chamadas de ideias de percepção. Depois, o 
prazer ou a dor que acompanham esses movimentos 
induzem a repetição deles na ausência dos corpos 
externos (que haviam provocado sua ação). Então, são 
chamadas de ideias da imaginação. Por extensão, elas 
são voluntariamente praticadas em sucessão ou em 
combinação para os propósitos comuns da vida (...); e 
são, então, chamadas de ideias de recordação e são 
trabalhadas com força e velocidade na mesma 
proporção da energia da vontade que as incita e da 
quantidade de força sensorial”.145 

 

Os movimentos musculares acima descritos, que mais frequentemente 

obedecem à vontade, podem ser, no entanto, causados também por sensação de 

prazer ou dor – como quando se começa a ter medo ou quando a contração da 

panturrilha se transforma em cãibra.146  

Como nos casos anteriores, também os movimentos voluntários, ou ideias 

de recordação, se associam com muitas outras cadeias ou grupos de ideais. Por 

exemplo, ao lembrar voluntariamente uma janela gótica vista no passado, a frente 

toda da catedral aparece para mim ao mesmo tempo.147  

Finalmente, quanto aos movimentos de associação, Darwin explica: 

 
“Todos os movimentos de fibras, musculares ou 
sensoriais, que frequentemente são chamadas a uma 
ação conjunta, tanto em combinação de grupos como 

                                                 
145 Ibid, I: 46-7. 
146 Ibid, I: 47. 
147 Ibid, I: 48. 
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em sucessão de cadeias, se tornam tão conectadas 
pelo hábito que, quando um deles é reproduzido, os 
outros tendem a sucedê-lo ou acompanhá-lo”. 148 

 

O autor exemplifica esses tipos distintos: os movimentos de contração das 

aurículas e dos ventrículos seriam incitados para uma ação em cadeia, enquanto 

que as várias divisões dos músculos que compõem a panturrilha seriam 

inicialmente irritadas e incitadas para uma ação em sincronia. A esses tipos de 

movimento de associação, Darwin denomina de associação irritativa, portanto, 

diferente da associação sensitiva e da associação voluntária.149 

Também nesse caso, Darwin relaciona a sua formulação das associações 

irritativas às ideias e esclarece: 

  

“Da mesma maneira, muitas de nossas ideias são 
originalmente provocadas em grupos. (...) Os grupos 
provocados por irritação se tornam associados por 
hábito e são chamados de ideias complexas (...). As 
cadeias não recebem um nome especial, mas também 
são associações de ideias e, frequentemente, 
perduram ao longo da nossa vida. Assim, o gosto do 
abacaxi, mesmo se o comermos de olhos vendados, 
nos recorda a cor e o formato da fruta (...)”. 150 

 

Darwin esclarece que muitos movimentos seriam incitados a ações 

sucessivas e sincronizadas, no esforço de nossas sensações para alcançar ou 

evitar um determinado objetivo. Esses movimentos se tornariam associados por 

hábito e, assim, as ações seriam incitadas de maneira conjunta com grande 

facilidade, podendo, até, formar conexões indissolúveis. Continuando com o 

exemplo dos esfíncteres, Darwin explica:  

                                                 
148 Ibid, I: 49. 
149 Ibid. 
150 Ibid, I: 50. 
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“Assim também os movimentos dos músculos 
abdominais, originalmente induzidos a uma ação 
concomitante com o movimento do reto ou da bexiga, 
por sensação, se tornam tão associados por hábito, 
que não só obedecem facilmente à sensação 
ocasionada pelo estímulo da urina e das fezes, como 
também são levados a uma ação violenta e irrefreável 
(...) Esse tipo de conexão é denominado de 
associação sensitiva”.151 

 

Em relação aos movimentos de associação voluntários, nosso médico 

comenta que: 

 

“No aprendizado de uma arte mecânica, como música, 
dança ou o uso de uma espada, ensinamos muitos de 
nossos músculos a agir em conjunto ou em sucessão 
por esforços voluntários repetidos. Por hábito se 
formam grupos ou cadeias de associação que servem 
aos nossos propósitos com grande facilidade e, em 
algumas instâncias, adquirem uma união indissolúvel. 
Esses movimentos, gradualmente, criam o hábito de 
agir em conjunto, por múltiplas repetições, que são 
provocadas separadamente pela vontade. Isso é 
evidente no longo tempo que uma criança precisa para 
aprender a andar e falar; ou depois, nas experiências 
pelas que passamos nas primeiras tentativas de 
patinar no gelo ou nadar. Essas nós chamaremos de 
associações voluntárias”.152 

 

De acordo com Darwin, os movimentos musculares acima citados, quando 

associados em grupos ou cadeias, tornam-se “obedientes” tanto à vontade, 

quanto às sensações e às irritações, sendo que um mesmo músculo pode fazer 

parte de várias cadeias ou grupos, podendo, inclusive, haver associação entre 

músculos de diferentes grupos. 

                                                 
151 Ibid. 
152 Ibid, I: 51. 
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Já quanto ao movimento de associação de ideias: 

 

“(...) nós, voluntariamente, associamos muitos grupos 
e cadeias de ideias, que depois se tornam prontos 
para todos os nossos propósitos, seja da vontade, da 
sensação ou da irritação. E se em algumas instâncias 
se transformam em hábitos indissolúveis de agir em 
conjunto, também podem afetar nossa razão e 
influenciar nossas ações. Daí a necessidade de uma 
boa educação”.153 

 

Para ele, essas ideias associadas tornam-se hábitos gradualmente, pela 

repetição frequente e compensam partes das cadeias de vontade, sensação e 

irritação. Da mesma maneira que no caso dos outros movimentos, uma mesma 

ideia pode ser parte de vários grupos e cadeias diferentes e ilustra essa 

observação com o exemplo da ideia simples de brancura, que faz parte da ideia 

complexa ideia de neve, leite e marfim. 

Nesse contexto, Darwin retoma a concepção de ideia de Hume, 

mencionada anteriormente, qual seja, a divisão das ideias associadas em três 

classes, por ele denominadas de proximidade, causalidade e similaridade. Nosso 

autor, no entanto adverte e conclui, abstraindo os movimentos de associação de 

ideias para a esfera intelectual: 

 

“Não devemos pensar que vamos encontrá-las 
conectadas, juntas, porque isso faz parte do trabalho 
da nossa vida – colocar as ideias nessas três classes. 
Conseguindo, nos valorizamos para nós mesmos e 
para os nossos amigos. Aqueles que combinaram uma 
extensa classe de ideias por proximidade de tempo ou 
espaço são homens doutos na história da humanidade 
e nas ciências que cultivaram. Aqueles que 
conseguiram formar uma boa classe de ideias de 
similaridade têm a força dos peritos em poesia, 
oratória e analogia racional. Aqueles que conseguiram 

                                                 
153 Ibid, I: 52. Convém ressaltar o interesse de Erasmus Darwin na educação, como mencionado 
no Capítulo 1. 
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formar uma classe grande de ideias de causalidade 
têm o poder de produzir efeitos. Esses são os homens 
de sabedoria ativa, que lideram exércitos para a vitória 
e reinos para prosperidade. Ou fazem descobertas nas 
ciências ou conseguem progresso nelas, de forma que 
melhoram a condição da humanidade”. 154 

 

Após se ocupar dos movimentos sensoriais, Erasmus Darwin passa a 

abordar a contração das fibras, os tipos de estímulos e o efeito dos mesmos 

sobre o organismo a fim de dar conta das reações adversas que provocam as 

doenças e, assim, fundamentar a indicação de tratamento. 

Para introduzir a explicação sobre a contração das fibras, Darwin dá o 

exemplo de partículas de ferro colocadas próximas, mas não em contato, umas 

das outras e que, então, vão se aproximando. O motivo desse movimento é algo 

invisível, denominado magnetismo, que existe junto das partículas de ferro e é a 

causa dessa aproximação.155 Analogamente, especula Darwin, as partículas que 

compõem o músculo animal não tocam umas às outras no estado relaxado, mas 

entram em contato durante a contração. Para ele, então, seria razoável admitir a 

existência de algo junto das partículas que compõem o músculo animal, que 

provocaria a aproximação entre elas, isto é, que causaria a passagem do estado 

relaxado para o de contração. Segundo Darwin, a esse agente intermediário dá-

se o nome de espírito de animação, ou poder sensorial, sendo que o efeito 

imediato da ação desse agente sobre as fibras o corpo, na forma de irritação, 

sensação, vontade ou associação, é a contração da fibra animal.156 

                                                 
154 Ibid, I: 52-3. 
155 Ibid, I: 64. 
156 Ibid. 
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Na sequência, as fibras animais relaxam, mesmo quando a causa da 

excitação continua agindo.157 Segundo nosso autor, esse relaxamento do músculo 

após sua contração parece ter origem na diminuição ou esgotamento do espírito 

de animação presente anteriormente no músculo. E explica: 

 

“Nessas condições, o espírito de animação torna-se 
exausto e são produzidos tremores, como nas mãos 
de pessoas doentes quando elas levantam uma xícara 
até a boca. Esse rápido esgotamento do espírito de 
animação ocorre, provavelmente, devido a sua menor 
quantidade presente nas fibras ativas, que, portanto, 
requer um suprimento mais frequente por parte dos 
nervos que fazem parte delas”.158 

 

Darwin relaciona, assim, as variações no tempo das contrações e nos 

intervalos entre as elas com o estado de saúde da pessoa, como segue:  

 

“Nas pessoas debilitadas, o tempo (de duração) das 
contrações dos músculos seria menor e os intervalos 
entre as contrações também seriam menores, como 
[exemplifica o caso do] pulso rápido nas febres com 
fraqueza e dos animais moribundos. O intervalo menor 
entre uma contração e outra, em pessoas de 
constituição fraca, seria devido à deficiência 
generalizada do espírito de animação e, portanto, uma 
menor quantidade [dele estaria disponível] para ser 
recebida nos intervalos na atividade das fibras”.159 

 

Assim, pode-se inferir que, para Darwin, a quantidade de espírito de 

animação existente nas fibras de uma determinada pessoa interferia na qualidade 

das contrações das fibras animais em termos de tempo de duração e de 

intervalos entre as mesmas.160 Essa característica, somada aos estímulos 

                                                 
157 Ibid, I: 67. 
158 Ibid. 
159 Ibid, I: 68. 
160 Ao discorrer sobre esse conceito, Darwin refere-se à coincidência de que algumas partes de 
Zoonomia estarem também presentes na obra de John Brown, Brunonian Elementa Medicinae. Ibid, 
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provocados pela contração das fibras e os seus efeitos, contribuíam para 

determinar a condição de saúde ou de doença no organismo. Assim:  

 

“Quando a variação do esforço ou trabalho exercido 
pelo poder sensorial torna-se excessivo ou 
permanentemente acima ou abaixo da quantidade 
natural, ocorre a doença. Quando os estímulos 
externos afetam o poder sensorial violentamente ou de 
forma muito fraca, os movimentos irritativos são muito 
grandes ou pequenos demais. Quando os movimentos 
sensitivos são grandes ou pequenos, a quantidade de 
sensação [de dor ou de prazer] é ou exuberante ou 
deficiente, como consequência dos movimentos das 
fibras musculares ou dos órgãos dos sentidos. Quando 
as ações voluntárias estão doentes, é preciso procurar 
a causa na quantidade de vontade produzida em 
consequência do desejo ou da aversão ocasionados 
por sensação de prazer ou dor. As doenças de 
associação dependem, provavelmente, de uma 
quantidade maior ou menor dos outros três poderes 
sensoriais”.161 

                                                                                                                                                    

I: 75. De fato, essa concepção é imediatamente evocativa daquela de Brown (1735-1788) o seu 
contemporâneo. Médico escocês e discípulo de Cullen, eventualmente formularia uma teoria 
alternativa àquela deste, que se tornou conhecida como “brunonianismo”. Altamente controvertida na 
época, essa teoria afirmava que toda doença era efeito de ora excesso, ora defeito de excitação e, 
portanto, deviam ser tratadas através de meios redutores e estimuladores da excitação, 
respectivamente. Vide o estudo que prefacia à edição crítica de seus Elements of Medicine, por 
Thomas Beddoes. Brown, Elements of Medicine. A versão em latim, Elementa medicinae, foi 
publicada em 1780, no entanto, foi através de Beddoes – membro da Lunar Society, que a obra se 
popularizou entre os estudiosos ingleses, notavelmente Coleridge. Vide, Conrad, Western Medical 
Tradition, 395; e Levere, “Dr Thomas Beddoes”, 209-26;  
161 Darwin, Zoonomia, I: 72-3. 
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NOSOLOGIA: UMA FERRAMENTA FACILITADORA DA PRÁTICA MÉDICA 

 

Ao introduzir a sua nosologia, Darwin explica que todas as doenças se 

originam do excesso, deficiência ou ação retrógrada das propriedades do 

sensório (irritabilidade, sensibilidade, voluntariedade e associação) como as suas 

causas próximas e, em consequência, produzem movimentos desordenados das 

fibras de movimento do corpo. Chama a atenção para o fato de não ter usado, em 

sua classificação, os mesmos métodos que Cullen e Sauvages, embora se apoie, 

em parte, neles na elaboração da sua própria taxonomia. Isto é, ambos Cullen e 

Sauvages se haviam servido da taxonomia botânica proposta por Linné para 

classificar as doenças e essa será, também, a abordagem utilizada por Darwin, 

como veremos a seguir.162 

Na sua nosologia, Darwin atribui à classe a causa próxima da doença. 

Assim, as doenças são divididas em quatro classes distintas, a partir de suas 

causas proximais, quais sejam: doenças de irritação, doenças de sensação, 

doenças de voluntariedade e doenças de associação. Para caracterizar as 

ordens, Darwin utiliza o critério das ações excessivas, deficientes ou retrógradas. 

Já os gêneros são, geralmente, derivados do efeito proximal, enquanto que as 

espécies se referem à localização da doença no sistema.163 

Segundo Darwin, em consonância com seus pares, com essa classificação, 

o médico pode: compreender melhor a natureza da causa da doença, obter mais 

facilmente o conhecimento sobre os métodos de cura, pois o tratamento médico 

de espécies de um mesmo gênero ou ordem pode ser semelhante, e antecipar, a 

                                                 
162 Vide Cullen, Apparatus ad nosologia methodicam, e Sauvages, Nosologia methodica.  
163 Darwin, Zoonomia, II: v-vi. 
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natureza e o nome de doenças até então desconhecidas.164 A Figura 1 mostra a 

forma como Darwin apresenta sua classificação.  

 

Figura 1.  Classificação das doenças165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventualmente, como veremos, a terapêutica proposta por Darwin é 

essencialmente centrada na categoria de irritação – como mencionado acima, a 

base de todas as outras. Por isso, analisaremos, aqui, em detalhe, apenas a 

classe de doenças correspondente. 

                                                 
164 Ibid, II: vii. 
165 Ibid, II: 2. Essa imagem foi retirada da quarta edição americana. Optamos por utilizá-la pela 
clareza e nitidez. Publicada na Filadélfia por Edward Earle em 1818. 
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Doenças de Irritação 

 

De acordo com a intensidade, a área e o tempo de exposição aos 

estímulos, Darwin subdivide a classe das doenças de irritação em três ordens: 

-  Ordem 1: com aumento de irritação; subdividida em cinco gêneros; 

-  Ordem 2: com diminuição de irritação; subdividida em 5 gêneros; 

- Ordem 3: movimentos retrógrados irritativos; subdividida em três gêneros. 

  

 É assim como Darwin explica a atribuição das doenças às classes, no 

caso, a classe das doenças de irritação: 

 
“Quando as paredes do coração e artérias se 
contraem [produzindo] um grande número de 
pulsações em determinado tempo, movimentando uma 
grande área de cada vez, seja por estímulo da irritação 
ou do volume de sangue (associados com os 
movimentos irritativos, ou aumentados pela 
irritabilidade do sistema arterial), é produzido um tipo 
de febre, que pode ser chamado de “Synocha irritativa” 
ou “Febris irritativa pulsu forti”, ou seja, febre irritativa 
com pulso forte. Quando  a área movimentada não é 
tão grande a cada pulsação, e os movimentos são 
causados por defeito do estímulo natural ou dos 
movimentos irritativos aos quais estão associados, 
com uma quantidade menor de força sensorial, a febre 
é outra e chamada de “Typhus irritativus” ou “Febris 
irritativa pulsi debili”, ou seja, febre irritativa com pulso 
fraco. A primeira é a synocha dos nosologistas, e a 
segunda, a typhus mitior, ou febre nervosa. Na 
primeira, há aumento da força sensorial; na segunda, 
deficiência – o que pode ser visto como causa de força 
ou fraqueza (...)”.166 

                                                 
166 Ibid, I: 361-2. 
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Nesse exemplo é clara a intenção de Darwin de dar uma ordem lógica aos 

inúmeros quadros de doença conhecidos pela patologia contemporânea e, desse 

modo, facilitar o seu reconhecimento, assim como o seu tratamento.167 

 Ainda com relação às febres, deve-se lembrar que, na época, eram 

definidas como estados gerais caracterizados por calafrio, calor e aceleração do 

pulso.168 Assim, Darwin as distingue de acordo com pulso, forte, rápido, ou fraco, 

e com base na sua causa próxima é capaz de indicar o tratamento respectivo: 

 

“(...) pulso rápido e curto devido à falta de irritabilidade 
aparece, primeiro, porque atende a outros sintomas de 
falta de irritabilidade; segundo, porque na aplicação de 
um estímulo maior que o normal, se torna mais fluido e 
maior. Nos calafrios da malária, nas palpitações do 
coração e quando o corpo está exaurido por 
hemorragias ou por fatiga, da mesma forma que nas 
febres nervosas, o pulso fica rápido e curto. Em todos 
esses casos, quando é adicionado um incremento de 
estímulo, através de um pouco de vinho ou ópio, o 
pulso se torna mais fluido e espaçado, como qualquer 
um pode ver em si mesmo, contando as suas 
pulsações depois de tomar um ou dois copos de vinho 
quando está faminto ou fatigado”.169 

 

 Darwin chama a atenção, igualmente, para a frequência mais lenta do 

pulso durante o sono e na apoplexia, que não se deve a falta de irritabilidade, mas 

ao seu maior espaçamento: 

 

“Nesses casos, os órgãos dos sentidos estão 
fechados, a força voluntária está suspensa e os 
movimentos dependentes das irritações internas 
(como a digestão ou a secreção) fluem com mais vigor 
do que o normal. Isso leva observadores superficiais a 
confundir esses casos com outros provocados pela 

                                                 
167 Convém observar que a classificação e tratamento das febres era um dos tópicos mais 
controversos na época, vide Waisse-Priven, Hahnemann Médico de seu Tempo, 56 et seq. Darwin 
dedicou um capítulo especial à teoria das febres, vide Darwin, Zoonomia, II, 537-625. 
168 Ibid, 58.  
169 Darwin, Zoonomia, I: 363. 
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falta de irritabilidade. Assim, se você levanta a 
pálpebra de um paciente apoplético não moribundo, a 
íris irá se contrair normalmente, com o movimento 
associado ao estímulo da luz. Não será assim nos 
últimos estágios das febres nervosas, quando a pupila 
do olho continua dilatada à luz do dia. No primeiro 
caso, existe falta da força de vontade, no segundo, 
falta de irritabilidade”.170 

 
No caso de falta de irritabilidade com grande sensibilidade, como nas dores 

por fome, cefaleias ou espasmos histéricos, Darwin recomenda o ópio por ser um 

estimulante “poderoso”, quando administrado na dose certa, pois aumenta os 

movimentos irritativos e assim contribui para diminuição das dores provindas da 

falta deles.171 

 Pelo fato de o calor ser um estímulo necessário para o movimento 

muscular, Darwin o define como essencial à vida e distingue duas fontes para o 

mesmo: o calor da atmosfera na qual “todas as coisas estão imersas” e a 

combinação interna das partículas que formam os vários fluídos produzidos nos 

sistemas de glândulas. Assim, quando o calor externo ou aquele produzido 

internamente diminui até determinado grau, é percebida a dor do frio.172      

 Darwin afirma que a importância de maior ou menos redução de calor do 

sistema pode ser compreendida, quando considerarmos “a grande expansão de 

força sensorial utilizada nos movimentos vitais – circulação, absorção, secreção, 

aeração e elaboração de massas de fluidos com afluxo incessante”173. Detalha que 

a força sensorial, ou espírito de animação, é empregada no movimento contínuo do 

coração e se expande em todos os movimentos que ocorrem a partir dele, fazendo 

o sangue circular através do sistema arterial e dos vasos que compõem as 

                                                 
170 Ibid, I: 364. 
171 Ibid. 
172 Ibid, I: 366. 
173 Ibid, I: 367. 
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glândulas e os capilares, as estruturas da absorção, todos os [vasos] linfáticos, e se 

estende até a superfície externa da pele e dentro da superfície interna de cada 

célula ou interstício do corpo, e também, em seu retorno.174 

Desse modo, quando por algum motivo, os movimentos vitais são 

impedidos ou cessam em sua totalidade durante um breve período de tempo, a 

força sensorial (espírito de animação) deve, necessariamente, se acumular.175 No 

caso contrário:  

 

“(...) esses órgãos vitais são muito forçados pelo 
aumento de estímulos, sem uma produção 
proporcional de força sensorial no cérebro, é evidente 
que há grande deficiência de ação, se segue um 
torpor, como nas febres. Já os músculos de 
locomoção, [cujos] movimentos [apresentam] 
intervalos, não são se relacionam com grande 
acúmulo de força sensorial durante os períodos de 
inatividade, nem com grande exaustão durante a sua 
ação”.176 

 

Nesse caso, o médico recomenda um banho bem frio, que diminui a ação 

dos capilares subcutâneos, glândulas, entre outros, fazendo com que pouco 

sangue circule e, assim, a atividade é suspensa transitoriamente. No entanto, ao 

sair do banho, essas estruturas tornam-se mais irritáveis aos estímulos, devido ao 

acúmulo da força sensorial – uma grande quantidade de sangue é transmitida - e 

o calor aumenta.177   

Darwin elenca um outro tipo de estímulo, frequentemente, relacionado às 

febres com calafrio: a distensão. Citando os experimentos de Haller, o sistema 

arterial inteiro pareceria ser suscetível exclusivamente a esse tipo de estímulo e a 

                                                 
174 Ibid. 
175 Ibid, I: 367-8. 
176 Ibid. 
177 Ibid, I: 370. 
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nenhum outro. Igualmente, também os músculos do coração e do canal alimentar 

seriam também dele dependentes. A diminuição da distensão provocaria um 

estado de imutabilidade, que constituiria as febres. 178 

Darwin relaciona outras causas que produziriam imutabilidade em 

determinadas partes do corpo animal, tais como fadiga, fome, sede, má 

alimentação, desapontamento amoroso, ar insalubre e diarréias, entre outros, 

completando com o medo ou a ansiedade, como causa frequente das febres com 

calafrios. A dor provocada sob todas essas circunstâncias, defeitos na quantidade 

ou qualidade do estímulo, ocasiona a já mencionada imutabilidade.179  

Finalizando a nossa análise das doenças por irritação, atentemos para as 

conclusões enunciadas por Darwin acerca dos efeitos do aumento ou da 

diminuição do estímulo sobre os sistemas arterial e glandular, assim como as 

recomendações que derivam delas: 

 
“Eu concluo que tanto os calafrios como os picos de 
febre alta são consequência da ação perpetua e 
incessante dos sistemas arterial e glandular. Como 
essas fibras musculares e os órgãos dos sentidos são 
mais frequentemente acionados se tornam, 
necessariamente, mais afetados, tanto pela carência 
quanto pelo acúmulo da força sensorial. Essas febres 
não são um esforço da natureza para aliviar o quadro, 
portanto, deve-se evitar ou diminuir o máximo possível 
e por quaisquer meios que consigam diminuir as ações 
vasculares parcial ou totalmente, quando elas estão 
aumentadas. Ou aumentando essas ações quando 
elas estão menos adequadas do que no quadro da 
saúde”.180 

 

                                                 
178 Ibid, I: 372. 
179 Ibid, I: 379-80. 
180 Ibid, I: 388. 
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 Doenças de sensação, vontade e associação 

 

Como mencionado previamente, analisamos aqui, de modo sucinto, as 

outras classes de doenças, porque não embasam a terapêutica de Darwin, à 

diferença da irritação. O nosso autor começa a sua discussão das doenças de 

sensação destacando que “os movimentos de sensação ocorrem em consequência 

da irritação”181. Portanto, as desordens que implicam os movimentos irritativos 

afetam, também, os sensitivos, e assim podem causar doenças de sensação.  

Seguindo o esquema taxonômico proposto, também a classe das doenças 

de sensação se subdivide em três ordens: 

-  Ordem 1: com aumento de sensação; subdividida em sete gêneros; 

-  Ordem 2: com diminuição de sensação; subdividida em dois gêneros; 

-  Ordem 3: movimentos retrógrados sensitivos; com um gênero. 

 

Darwin continua explicando que: 

 
“Como muitos movimentos do nosso corpo são 
excitados e se mantém por irritação, da mesma forma 
outros requerem sensações prazerosas ou dolorosas 
com o objetivo de produzir uma determinada 
quantidade de energia. Na digestão, por exemplo, 
quando o alimento que consumimos não nos traz uma 
sensação agradável, não é digerido com perfeição e 
persiste uma sensação desagradável, como uma ideia 
de náusea ou um sabor repulsivo e a digestão cessa, 
ou acontecem movimentos retrógrados do estômago ou 
do esôfago, e o alimento é finalmente rejeitado”.182 

 

 Darwin afirma que uma sensação desagradável é produzida quando os 

movimentos de qualquer parte do sistema, em consequência de um torpor prévio, 

são acionados com mais energia do que nas febres irritativas, desencadeando 

novas ações em alguma parte do sistema em consequência dessa sensação 

                                                 
181 Ibid, I: 390. 
182 Ibid, I: 390-1. 
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conjunta à irritação. Esses movimentos provocam e constituem a inflamação. 

Distingue o tipo de febre que apresenta pulso forte, denominada synocha 

sensitiva ou febre sensitiva com pulso forte, como na pleurite ou no reumatismo, 

que é comumente chamada de febre inflamatória, da febre com pulso fraco, 

chamada de typhus sensitivus, febre sensitiva com pulso fraco, typhus gravior ou 

febre pútrida maligna.183  

 Para dar conta da concepção e à gênese da inflamação, Darwin introduz o 

componente de associação:  

 
“A inflamação é causada pelas dores ocasionadas 
pelo excesso de ação e não por aquelas dores 
ocasionadas pela falta de ação. Essas ações mórbidas 
são produzidas por duas forças sensoriais, por 
irritação e sensação, secretam novas fibras vivas que 
alongam os vasos mais antigos ou formam novos e, ao 
mesmo tempo, muito calor é produzido por essas 
combinações. Pela ruptura desses vasos ou por uma 
nova construção de suas aberturas, matérias 
purulentas de várias espécies são secretadas, que são 
infecciosas, quando passam para a pele embaixo das 
cutículas ou são engolidas com a saliva, indo para o 
estômago. Essa contaminação não se dá através da 
absorção pela circulação, mas através das simpatias, 
ou ações associadas entre a primeira parte estimulada 
pelo contágio e outras partes do sistema”.184 

 

Sendo que a inflamação implica a formação de novas fibras ou vasos, com 

o consequente aumento dos fenômenos de absorção, o tratamento requer da 

indução de evacuações, através de estimulantes e bandagens.185 

Já antes de abordar a discussão das doenças relacionadas com os 

movimentos voluntários, Darwin considera necessário insistir no que eles 

consistem:  

                                                 
183 Ibid, I: 412. Nesses exemplos, podemos conferir os esforços de Darwin para organizar de 
maneira racional os inúmeros quadros de febres, além do mais, com os mais variados nomes, 
utilizados pelos médicos da época. 
184 Ibid, I: 412-3. 
185 Ibid, I: 414.  
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“A palavra vontade não é usada aqui em seu sentido 
comumente aceito. Vontade carrega a mesma 
analogia de desejo e aversão que as sensações de 
prazer e de dor. Assim, quando o desejo ou a aversão 
produz uma ação qualquer das fibras musculares ou 
dos órgãos dos sentidos, se denomina vontade. E as 
ações produzidas em consequência são ações 
voluntárias, mesmo aquelas que não temos como 
controlar (apesar de, na linguagem comum, nesse 
caso serem chamadas de involuntárias)”.186 

 

 Darwin afirma que antes do desejo ou aversão se manifestar e provocar 

alguma ação, geralmente há um tempo de deliberação, porque os objetos de 

desejo e da aversão geralmente ficam à distância, enquanto o prazer e a dor 

agem diretamente sobre nossos órgãos. Esse processo de deliberação procura 

descobrir os meios para se obter o objeto do desejo ou para se evitar aquele de 

aversão.187 Darwin reforça que: 

 

“Esse poder de escolha, se devemos agir ou não, é 
comumente explicado pela palavra vontade ou desejo. 
Neste trabalho, a palavra vontade significa o estado 
ativo da faculdade sensorial em produzir movimento 
como consequência de desejo ou de aversão; se 
temos o poder de refrear essa ação, ou não; ou se 
executamos quaisquer ações em consequência de 
desejos ou aversões opostos, ou não”.188 

 

 Assim, a vontade é o agir em consequência do desejo – palavra que inclui 

tanto a ação e quanto o objeto ou motivo. Não há como desejar sem um objeto, 

sem um motivo, como “comer sem comida ou respirar sem ar”.189  

 Novamente, de acordo com o modelo taxonômico proposto, as doenças 

relacionadas aos movimentos voluntários se subdividem em: 

                                                 
186 Ibid, I: 416. 
187 Ibid. 
188 Ibid. 
189 Ibid, I: 417. 
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-  Ordem 1: com aumento da vontade; subdividida em dois gêneros; 

-  Ordem 2: com diminuição da vontade; subdividida em dois gêneros. 

  

Ilustramos a ideia de Darwin acerca do que fossem movimentos voluntários 

desordenados com os seguintes exemplos: 

 
“Quando a vontade aparece, as convulsões dos 
músculos, como na epilepsia (que no sentido comum, 
seriam involuntárias), surgem porque nenhuma 
deliberação se interpõe entre o desejo ou a aversão e a 
ação consequente. Mas no sentido acima explicado, a 
palavra se encaixa nos movimentos de vontade.190 É 
necessário observar, para não confundir movimentos 
voluntários como sensitivos ou associados, que as 
ações violentas para prevenir a dor sempre são, 
inicialmente, esforços voluntários, mas quando são 
repetidos para aliviar certas dores, se tornam 
associados a essas dores e param de ser subservientes 
à vontade, como na tosse ou no espirro. (...) Mas, as 
ações dos músculos dos órgãos dos sentidos, que não 
contribuem para remover uma ‘causa ofensiva’ como 
nas convulsões ou na loucura, em geral, são 
movimentos voluntários, ou movimentos em 
consequência de aversão (mesmo que na linguagem 
comum sejam chamados de involuntários)”.191 

 

Finalmente, quanto às doenças de associação, Darwin lembra que muitos 

movimentos sincronizados e sucessivos de nossas fibras musculares, dos órgãos 

dos sentidos ou das ideias se associam, formando grupos ou cadeias 

indissolúveis de ação.192 Portanto, quando os outros movimentos sensoriais - 

irritativos, sensitivos ou voluntários - apresentam alguma alteração ou desordem, 

também é desordenada a cadeia de movimentos associativos. E assim: 

                                                 
190 Ibid. 
191 Ibid, I: 419-20. 
192 Ibid, I: 441. 
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“Quando o começo dessa cadeia de ações está 
desordenado, a parte sucessiva se torna (alterada) em 
consequência – e o termo comumente utilizado é 
‘simpatia’. Como exemplos, pode-se citar a dor no 
estômago, embora sem inflamação, mas devida à 
presença de pedras na vesícula ou a dor de cabeça 
vinda de um dente cariado”.193 

 

Mais uma vez, de acordo com a taxonomia adotada, a classe de doenças 

de associação é dividida em: 

-  Ordem 1: com aumento dos movimentos de associação; subdividida em 

quatro gêneros; 

-  Ordem 2: com diminuição dos movimentos de associação; subdividida em 

quatro gêneros; 

-  Ordem 3: movimentos retrógrados de associação; também subdividida em 

quatro gêneros. 

 

Para ilustrar a relação de simpatia entre partes do organismo, Darwin 

menciona o estômago, como órgão fundamental de associação dos movimentos 

irritativos e sensitivos. Quando a ação das fibras do estômago aumenta, 

provocada pelo estímulo de uma refeição completa, ocorre um aumento do 

esforço nas artérias da face por associação irritativa com as do estômago e, 

então, ocorre um rubor na face.194 Assim, podemos inferir que as cadeias de 

ações se afetam reciprocamente, sendo que a forma de manifestação dos 

movimentos associativos varia conforme a quantidade de força sensorial 

envolvida no processo. 

 Para sintetizar, apresentamos aqui as quatro classes de doenças de forma 

esquemática (Esquemas 2 a 5). 

                                                 
193 Ibid, I: 442. 
194 Ibid. 
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Esquema 2: Classe das doenças de irritação195  
 

 

                                                 
195 Ibid, II: 4-12. 
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Esquema 3: Classe das doenças da sensação196 

 

                                                 
196 Ibid, II: 168-75. 
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Esquema 4: Classe das doenças de voluntariedade197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
197 Ibid, II: 315-9. 
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Esquema 5: Classe das doenças de associação198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
198 Ibid, II: 4-12. 
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A TERAPÊUTICA 

 

 Ao longo de toda a descrição das classes de doenças, com suas 

respectivas ordens, seus gêneros e espécies, Darwin sugere tratamentos, como 

alguns casos que mencionamos na discussão da sua nosologia. Convém lembrar 

que, tradicionalmente, a terapêutica era considerada como a parte da medicina 

que abordava os princípios racionais do tratamento (“indicações”), enquanto que 

os meios necessários para aplicá-los na prática eram apresentados nas obras 

sobre matéria médica.  

Curiosamente, Erasmus Darwin não se detém numa análise dos princípios 

da terapêutica, mas passa, diretamente, à descrição de categorias de 

medicamentos. No entanto, uma reflexão aprofundada demonstra que, de fato, 

essa análise não era necessária, porque Darwin considera que, em última 

instância, todos os problemas da saúde são devidos a desordens da irritação e, 

consequentemente, só essa faculdade que é o alvo da sua terapêutica. Assim, os 

“princípios da terapêutica” constituem, por assim dizer, o objeto último da ampla 

discussão acerca das “leis da vida orgânica”, Zoonomia. 

Sendo assim, os agentes terapêuticos são classificados por Darwin como 

segue:199 

1. Agentes que preservam o funcionamento normal dos movimentos 

irritativos (Nutrientia). Assim, esta categoria inclui tudo que sustenta o 

organismo e repõe as perdas normais sofridas no exercício da vida, 

tais como alimentos, água e ar. Curiosamente, inclui também banhos, 

clisteres e transfusões de sangue.200 

                                                 
199 Ibid, II: 658. 
200 Ibid, II: 677. 
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2. Agentes que incrementam os movimentos irritativos: em geral 

(Incitantia); daqueles associados com a secreção, em particular 

(Secernentia); daqueles associados com a absorção, em particular 

(Sorbentia).  

3. Agentes que invertem a ordem de movimentos irritativos sucessivos 

(Invertentia); e que restauram a ordem normal de movimentos irritativos 

invertidos (Revertentia).  

4. Agentes que diminuem os movimentos irritativos em geral (Torpentia).  

 

Trata-se, assim, de sete categorias de agentes terapêuticos, claramente 

derivadas das noções sobre a operação normal (fisiologia, economia animal) e 

alterada (patologia) do corpo humano. Nesse sentido, essa proposta pode ser 

considerada como intermediária entre a classificação tradicional, da qual, o 

exemplo típico era aquela de Cullen, com 20 classes,201 e a introduzida por 

Brown, que incluía apenas duas classes de medicamentos, a saber, os que 

aumentam e diminuem a excitação. Desse modo, podemos compreender o papel 

significativo de Erasmus Darwin nos debates característicos de uma época de 

franca crise na medicina.  

                                                 
201 1) Com ação sobre os sólidos corporais: a) Simples: Nutrientia, Adstringentia, Emollientia; 2) 
Vivos: Stimulantia; Sedativa; Antispasmodica; 2) Com ação sobre os líquidos corporais: a) 
Alterantia: Attenuantia; Inspissantia; Demulcentia; Antacida; Antalkalina; Antispetica; b) 
Evacuantia: Errhina; Sialagoga; Expectorantia; Emetica; Cathartica; Diuretica; Diaphoretica; 
Menagoga. Vide, Cullen, Lectures on Materia Medica, esp. 422 et seq.  
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CONCLUSÕES 

 

 

 Como foi discutido ao longo dos capítulos que compõem a presente 

dissertação, Erasmus Darwin foi um homem de ciência que procurou integrar em 

sua vida pessoal e profissional tudo que de mais recente circulava no meio 

médico, intelectual, social e, até político da sua época.  Ao fazer seus estudos em 

Cambridge e Edimburgo, Darwin foi favorecido por uma formação tanto clássica, 

quanto científica, que transparece em Zoonomia. Obra escrita em tons ora 

rebuscados, ora refletindo a clareza do relato experimental (em tempo, o autor 

utilizou inúmeros relatos experimentais e exemplos de sua prática médica como 

ilustração), mostra tanto a faceta do poeta quanto à do inventor e médico.  

 Com a preocupação de transmitir para os seus colegas médicos a sua 

concepção sobre as leis que regem a vida orgânica, identificando as 

características no estado natural (de saúde) e nas doenças, e, também, propondo 

tratamento para elas, Erasmus Darwin elaborou uma teoria médica própria, que 

expressou em seu Zoonomia.  

O fundamento sobre o qual se baseia a vida orgânica e suas leis, segundo 

Darwin, é o movimento, sendo que na obra analisada, ele concentra sua atenção 

na explicação dos movimentos exclusivos aos organismos vivos. Nesse contexto, 

afirma que há duas categorias de substâncias na natureza: o espírito e a matéria, 

sendo que a primeira é a causa do movimento, enquanto que a segunda o recebe 

e transmite. Mais especificamente, Darwin chama a causa imediata do movimento 

nos seres vivos de espírito de animação, ou poder sensorial, levando à 

contração das fibras animais.  

Concepções desenvolvidas por seus contemporâneos foram uma 

importante fonte de referência para Darwin. Entre eles destaca-se Albrecht von 



84 
 

 

Haller, cujos conceitos de irritabilidade e sensibilidade foram incorporados por 

Darwin em sua teoria médica. Os outros dois pilares dessa teoria são a 

voluntariedade e associatividade, representando os poderes por trás da ação do 

espírito de animação e correspondentes a quatro tipos básicos de movimento, 

cada qual com características relativas à propriedade ou faculdade, 

correspondente: movimentos irritativos, movimentos sensitivos, movimentos de 

vontade e movimentos de associação.  

 Darwin, que também foi botânico e tinha muita familiaridade com os 

trabalhos de Linné, organizou sua nosologia utilizando a estrutura proposta pelo 

estudioso sueco, isto é, agrupa as doenças em classes, ordens, gêneros e 

espécies, definidos em função dos quatro poderes do espírito de animação. 

Assim, o que hoje chamaríamos de táxon classe, foi estabelecido de acordo com 

o que Darwin considerava como sendo a causa proximal (ou imediata) do 

movimento, ou seja: irritação (classe de doenças de irritação), sensibilidade 

(classe de doenças da sensação), voluntariedade (classe das doenças de 

voluntariedade) e associatividade (classe das doenças de associação). Já a 

categoria da ordem (ordo, no latim) era baseada na quantidade ou à qualidade da 

ação, a saber, por excesso, por defeito ou ação retrograda. Os gêneros, por sua 

vez, eram definidos pelos efeitos proximais e as espécies, na localização da 

desordem no organismo. 

 Portanto, a causa de uma desordem provocando uma determinada doença 

estaria diretamente ligada ao espírito de animação, ou poder sensorial, tanto na 

qualidade, quanto na quantidade do mesmo e do estímulo patológico. Assim, para 

Darwin, os movimentos irritativos seriam os primeiros a se desordenarem e, em 

consequência, os outros seriam afetados. 

 Segundo Darwin e outros estudiosos da época, um dos objetivos da 

nosologia, era o de facilitar o acesso ao conhecimento sobre os métodos de cura 
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a serem aplicados, já que o tratamento médico de espécies de um mesmo gênero 

ou ordem poderia ser semelhante. Dessa maneira, a terapêutica proposta por 

Darwin apresenta categorias de agentes que se distinguem por sua ação nos 

movimentos irritativos, provocando o aumento, diminuição ou ação retrograda dos 

mesmos, ou ainda, mantendo ou restaurando o estado natural do sistema. 

 Em Zoonomia, Erasmus Darwin tanto conserva e incorpora conceitos de 

outros estudiosos, quanto acrescenta concepções próprias, tais como a que 

confere aos movimentos próprios dos organismos vivos o espírito de animação 

com suas quatro formas de ação – irritação, sensação, vontade e associação – 

que constitui a base de toda sua teoria médica.  

Ao conceber dessa forma o espírito de animação, Darwin desagradou 

setores da sociedade. Um exemplo desse desagrado está registrado na 

publicação The British Critic: A New Review onde se lê a seguinte paráfrase de 

um trecho na introdução de Zoonomia: 

 
 “(...) ‘miserável é o paciente cujo médico se guia por 
falsa ou criativa teoria’ (...) que deriva toda a estrutura 
do homem e deduz todas as suas propriedades a partir 
de um crescimento gradual de uma simples fibra 
animada; e dispensa toda consideração da alma, na 
acepção comum da palavra, substituindo-a por aquilo 
que ele chama de espírito de animação ou poder 
sensorial, comum a nós e aos (seres) brutos e, da 
mesma forma, aos vegetais”.202 

 

Por outro lado, Zoonomia foi uma obra bem recebida, tendo inúmeras 

edições tanto em língua inglesa (teve três edições irlandesas, seis nos Estados 

Unidos, além das inglesas), como também no alemão, no francês, no italiano e no 

português.  

                                                 
202 British Critic, 113-4. 
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