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Resumo: No final do século XVIII uma época em que a maior parte dos naturalistas 
acreditava que as espécies eram fixas o médico Erasmus Darwin (1731 – 1802), avô de Charles 
Darwin (1809 – 1882), apresentou suas concepções relacionadas à transmutação das espécies. O 
objetivo deste trabalho é discutir sobre suas ideias a respeito de geração e herança. A análise de-
senvolvida mostrou que embora ele considerasse que a reprodução sexual se aplicava à maior 
parte dos seres vivos, ele aceitava dois tipos de geração espontânea: abiogênese e o que foi cha-
mado durante o século XIX de heterogênese. Além disso, Erasmus aceitava a herança de carac-
teres adquiridos pelo uso e desuso ou de mutilações. Acreditava que as modificações adquiridas 
durante a vida dos indivíduos podiam se tornar hereditárias. No caso dos animais as mudanças 
produzidas pela domesticação, resultantes de doenças ou mesmo mutilações, podiam ser trans-
mitidas aos seus descendentes. Ele relacionava as modificações sofridas pelos animais ao empe-
nho em satisfazer três objetos de desejo: a luxúria, a fome e a segurança. No primeiro caso, para 
lutar pela posse da fêmea alguns animais tinham adquirido armas de defesa como chifres ou es-
poras, por exemplo. No segundo caso, a busca pelo alimento podia modificar algumas partes dos 
animais como, por exemplo, a tromba do elefante teria se desenvolvido para levar os galhos de 
árvores até sua boca. A busca pela segurança, de meios para escapar de outros animais mais for-
tes, causaria mudanças na forma e cor de seus corpos. Pequenos pássaros, por exemplo, adqui-
riram asas ao invés de pernas, o morcego membranas e a tartaruga adquiriu um casco duro para 
protegê-la. Algumas das concepções presentes em Erasmus podem ser encontradas em outros 
autores da época com exceção da última que parece ser original. 

PAlAvRAs-CHAve: Darwin, Erasmus; Transmutação das Espécies; Geração; Herança; Obje-
tos do Desejo.

1 — Introdução
Durante o século XVIII, a origem dos seres vivos era um assunto de grande interesse. A maio-

ria dos estudiosos acreditava que os seres vivos haviam sido criados simultaneamente por Deus. 
Com o desenvolvimento de áreas relacionadas à geologia essa ideia começou a ser questionada 
(Mayr, 1982, pp. 319;320)

O teísmo, crença em que um Deus sempre intervém nos processos naturais e realiza mila-
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gres, tornou-se inaceitável para maioria dos estudiosos. Foram encontradas contradições entre 
o relato bíblico e a mecanização do mundo. O deísmo, passou então a ser predominante. Nesse 
sentido, Deus teria criado o mundo sujeito a leis que agiriam sob o mundo natural. Era um Deus 
que não intervinha diretamente na natureza (Mayr, 1982, p. 322). 

Mais para o final do século XVIII, ficou evidente que dois grandes problemas demandavam 
explicações: a origem da diversidade e sua aparente ordenação em um sistema natural e a adap-
tação de todos os organismos entre si e no ambiente em que vivem. O criacionismo se tornou 
cada vez menos uma solução satisfatória. Foi apenas uma questão de tempo para que alguns na-
turalistas apresentassem suas ideias e propostas que envolviam evolução como soluções ao an-
tigo dogma (Mayr, 1982, p. 342). 

Outros aspectos que estavam em discussão diziam respeito à geração e ao desenvolvimen-
to, mais especificamente se o segundo ocorreria por meio da preformação ou epigênese1. Havia 
também uma preocupação em esclarecer como as características dos progenitores eram trans-
mitidas aos descendentes. 

É dentro desse contexto que o médico Erasmus Darwin (1731 – 1802), o avô de Charles Da-
rwin (1809 – 1882), apresentou suas ideias em relação à origem das espécies e dos diversos tipos 
de herança, incluindo a herança de caracteres adquiridos em obras onde tratou principalmen-
te de outros assuntos. 

Desde muito jovem Erasmus se interessou pelos fósseis encontrados na região de Derbyshi-
re onde viveu. Nessa época, decorando as casas de seus parentes e amigos, podiam ser encon-
tradas conchas e peixes fossilizados, amonitas e algumas vezes mandíbulas de animais como la-
gartos, por exemplo, ou crocodilos (Stott, 2012, p. 164). 

Embora Erasmus acreditasse em um criador do universo, ele manteve a visão deísta de que 
os assuntos humanos não eram sujeitos a intervenção direta de um Deus. Seus trabalhos cientí-
ficos tinham como objetivo proporcionar uma compreensão das leis biológicas e geológicas que 
negavam a operação de forças sobrenaturais (Garfinkle, 1955, p. 377).

Na época em que Erasmus publicou seus trabalhos predominava uma visão de ciência mecani-
cista baseada nos trabalhos de Isaac Newton (1643 – 1727). Havia também uma preocupação com 
a aplicação do conhecimento às necessidades da população. As forças da natureza deveriam es-
tar a serviço do homem, de seu bem-estar, minimizando a carga de trabalho (Soares, 2007, p. 38).

Juntamente com Matthew Boulton, fabricante de Birmingham e John Whitehurst, fabrican-
te de instrumentos em Derby, Erasmus foi um dos fundadores da Lunar Society of Birmingham 
(1766). Estes homens trabalharam juntos no desenvolvimento de vários instrumentos - pirôme-
tros, higrómetros e barômetros - as máquinas a vapor e tiveram estudos em geologia, meteoro-
logia e eletricidade. Outros membros que integraram essa sociedade foram o Dr. William Small, 
Josiah Wedgwood, Richard Lovell Edgeworth, Thomas Day, James Watt e James Keir (Anôny-
mous, 1966, p. 945).

1 De acordo com a hipótese da epigênese a organização do embrião ocorreria pelo surgimento de novas es-
truturas e funções. A alternativa para essa hipótese (a preformação), considerava que o organismo seria formado 
a partir do desenvolvimento e crescimento de caracteres que já estivessem presentes no ovo ou zigoto desde o 
início (Albany, 1991, p. 167). 
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Em Birmingham Erasmus desenvolveu estreita amizade com homens como John Whitehurst, 
pintores e artesãos que tinham interesses em comum. Eles começaram a se encontrar informal-
mente em suas casas e posteriormente esses encontros foram formalizados, ocorrendo aos do-
mingos próximos a fase de lua cheia constituindo a Lunar Society (Stott, 2012, p. 165). A lua cheia 
permitia que “os lunáticos” enxergassem o caminho para casa com mais facilidade (Kormondy, 
2011, p. 69). Aqueles que não viviam em Birmingham se mantiveram em contato através de cor-
respondências. Dessa forma, as informações eram também trocadas fora das reuniões. Pode-se 
dizer que se tratava de uma organização informal (Schofield, 1957, p. 411).

Os membros da Lunar Society eram homens que acreditavam que a prosperidade seria obtida 
por aqueles que utilizassem a ciência ao inventar novas tecnologias explorando melhor o mun-
do material. Somente produzir invenções engenhosas não era suficiente, e nesse sentido, eles 
também se preocuparam em comercializa-las (Bewell, 2009, p. 20). 

Além da Lunar Society Erasmus participou de outras sociedades como a Lichfield Botanical So-
ciety (1779) e a Derby Philosophical Society (1783). A primeira tinha como objetivo traduzir os tra-
balhos2 do botânico Carl von Linné (1707 – 1778) do latim para o inglês. 

A Derby Philosophical Society era um grupo mais formal e inicialmente começou com sete 
membros. Ofereceu a primeira biblioteca institucional em Derby, através de suas publicações. A 
sociedade durou mais de 70 anos (Kormondy, 2011, p. 69).

Além disso, Erasmus tinha interesse em áreas das ciências físicas como geologia, astronomia 
e meteorologia. Também mostrou como ocorria o processo de fotossíntese nas plantas, quais 
eram os nutrientes necessários à sua sobrevivência e discutiu sobre a evolução biológica (King-
-Hele, 1998, pp. 155 – 156). 

Realizou expedições a cavernas e executou experimentos em minerais para ver se eles iriam se 
fundir em vidro ou produzir novos gases. Mas além disso, essas expedições o levaram a acreditar 
que todas as espécies descendiam de um ancestral microscópico comum (Kormondy, 2011, p. 69). 

Erasmus escreveu trabalhos em forma de prosa e versos em que aparecem suas concepções 
sobre a origem das espécies e a herança. Em 1791, publicou The Botanic Garden, que está dividi-
do em duas partes, The loves of the plants3 (publicada anonimamente dois anos antes) e The eco-
nomy of vegetation4. 

Em seguida, Zoonomia, or the laws of organic life, dividida em dois volumes publicados res-
pectivamente em 1794 e 1796. O primeiro volume fala sobre a teoria das doenças comparando 
os animais e apresenta um capítulo, intitulado “Of Generation”, onde ele tratou sobre geração e 
os processos de modificações nos animais. O segundo volume apresenta um sistema comple-
to sobre medicina.

A plan for conduct of female education in boarding schools publicado em 1797 tem como propó-

2 Dois trabalhos foram publicados, A System of Vegetables (entre 1783 e 1785) e The Families of Plants (1787).
3 A primeira parte está dividida em quatro cantos cada um sendo um discurso da Deusa da botânica para cada 

um dos quatro elementos.
4 A segunda parte do poema é um pouco mais limitada e mostra o sistema de classificação botânico de Lineu 

(Emery, 1941, p. 9).



103

sito ajudar na educação de mulheres. É um livro dedicado a pais, guardiões e professores de jo-
vens mulheres. 

Em 1800 Erasmus publicou Phytologia, or a Philosophy of Agriculture, onde aborda assuntos 
de agricultura e jardinagem utilizando experimentos de outros autores como Hales, Grew, Mal-
pighi, Bonnet, Du Hamel, Buffon, Spallanzani, Priestley, filósofos da escola Lineana e também 
observações próprias. 

Postumamente, em 1803, foi publicada a obra The temple of nature or the origin of Society. A 
poem with philosophical notes. Neste trabalho Erasmus propõe que o universo foi formado por 
uma “dissolução química” e que, no ciclo universal da natureza, a matéria orgânica não podia 
ser destruída, mas apenas transformada. Procurou explicar também a origem da vida, que para 
ele teria acontecido nos oceanos (Kormondy, 2011, p. 70).

Até mesmo os animais superiores são ou mantém certa relação com seu ambiente original, 
uma vez que todos eles passam pelos estágios iniciais de seu desenvolvimento em meio aquo-
so. Por exemplo, o embrião humano se desenvolve no fluído do amnion (Bardell, 2001, p. 65).

2 — Concepções sobre geração
Erasmus aceitava dois tipos de geração: a geração com a presença de progenitores e a gera-

ção sem a presença de progenitores (geração espontânea). Em relação ao segundo tipo, admitia 
duas possibilidades. A primeira seria o que chamamos hoje de abiogênese, onde a formação dos 
indivíduos ocorre a partir de substâncias inorgânicas encontradas no meio, e a segunda, chama-
da de heterogênese, em que há a formação de seres vivos mais simples a partir de restos de ou-
tros animais ou plantas. 

Nesse contexto, ele acreditava que a vida seria colocada em movimento por uma “PRIMEIRA 
GRANdE CAUSA”. Posteriormente, outras causas ou mecanismos presentes na natureza seriam 
responsáveis pelas melhorias dos seres vivos (Harrison, 1971, p. 256). Nesse sentido era deísta 
porque colocava Deus fora do processo natural. 

Em relação às plantas, Erasmus admitia a existência de plantas machos e fêmeas. Em algumas 
de suas obras ele personificava as relações existentes entres os sexos das plantas. Plantas macho 
e fêmeas eram chamadas de ‘marido e esposa’ após o ‘casamento’, que provavelmente se referia 
ao cruzamento entre elas. Para ele, a reprodução era o propósito da existência. 

Adepto das concepções e classificação lineanas, ele procurou introduzir suas ideias de forma 
acessível para o leitor leigo, sob a forma de poemas. A ideia de sexualidade nas plantas, adotada por 
Carl Von Linné (1707 – 1778), já aparecia anteriormente em autores que o antecederam, como por 
exemplo, Rudolph Jacob Camerer ou Camerarius (1665 – 1721) e Sébastien Vaillant (1669 – 1722). 

Na obra Discurso sobre a estrutura floral (Sermo de structura florum), Sébastien Vaillant descre-
veu a função sexual das flores, comparando os estames com os órgãos masculinos dos animais. 
Camerarius, por outro lado, realizou experimentos que evidenciaram a reprodução sexual das 
plantas (Prestes, Oliveira & Jensens, 2009, pp. 112;126) 

Em relação aos animais, Erasmus considerava que a visão preformacionista do homúnculo, 
bastante aceita durante o século XVII, não estava bem fundamentada (Darwin, 1794, p. 484). A 
seu ver, o processo de geração ainda permanecia obscuro. Em suas palavras:
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Supondo que a fêmea contribuísse de modo igual [ao macho] para a formação do embrião, por que 
ela formaria todo aparato nutricional e de oxigenação? O macho em muitos animais é maior e mais 
forte e ingere mais comida que a fêmea e, portanto, deveria contribuir tanto quanto ou mais para re-
produção das espécies. Se ele contribuísse somente para [formar] a metade do embrião e não para 
o aparato de oxigenação e sustento, a divisão seria desigual; a capacidade de consumir comida do 
macho é muito grande se comparada a da fêmea, o que contraria o curso da natureza (Darwin, 1794, 
p. 484).

Em suas diversas obras, Erasmus costumava fazer uma analogia entre animais e plantas. Nes-
se sentido, ele comentou:

A partir da analogia com a produção dos brotos vegetais sem uma mãe, eu me satisfaço com o que a 
mãe não contribui para a formação dos entes vivos, para geração animal, mas é necessária somente 
para o suprimento de seus nutrientes e oxigenação (Darwin, 1794, p. 487).

Após fazer várias considerações, Erasmus concluiu que:

[...] O embrião é produzido somente pelo macho e a fêmea fornece um nidus próprio com o susten-
to e oxigenação; e que a ideia do sêmen masculino constituir somente um estímulo para o óvulo da 
fêmea, estimulando-o para a vida (como é admitido por alguns filósofos) não é fundamentada por 
experimentos nem analogias (Darwin, 1794, p. 487).

3 — Erasmus e o desenvolvimento 
Erasmus era favorável à epigênese, ideia em que cada embrião corresponde a uma formação 

inteiramente nova, e resulta da interação de dois fluidos diferentes. Provavelmente isso se deve 
a seus estudos em embriologia. 

Quando consideramos todas essas mudanças nas formas dos animais, e inúmeras outras que po-
dem ser coletadas nos livros de história natural; podemos nos convencer apenas de que o feto ou 
embrião são formados pela aquisição de novas partes e não a partir de um grupo de germes primor-
diais, um incluso dentro do outro, como os copos de um mágico (Darwin, 1800, p. 502).

Nessa citação Erasmus está se manifestando contra a hipótese do emboîtement, uma hipóte-
se preformacionista aceita em fins do século XVII. De acordo com ela, antes de seu nascimento 
as crianças já existem minúsculas e totalmente formadas dentro de seus progenitores. Por sua 
vez essas crianças já abrigam em seu interior seus filhos minúsculos e por emboîtements sucessi-
vos todas as gerações seguintes. 

Erasmus explicou a formação dos seres vivos mais simples, pela união de partículas inani-
madas que teria ocorrido de várias formas. Isso aconteceria pelas forças atrativas das quais algu-
mas dessas partículas eram dotadas. Essa matéria inanimada passaria então a ter propriedades, 
constituindo fibras e moléculas maiores (Darwin, 1794, p.14). 

Provavelmente fazendo uma relação com seus conhecimentos sobre embriologia e anatomia, 
Darwin supôs que a vida teria se originado nos oceanos, fazendo uma analogia com o desen-
volvimento do embrião no útero materno. Criaturas, como mosquitos e sapos, “em seu estado 
embrionário” eram “aquáticas”. Na placenta, as “extremidades finas dos vasos que permeiam as 
artérias do útero e o sangue do feto, tornam-se oxigenadas pelo... sangue arterial materno; exa-
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tamente como é feito pelas brânquias dos peixes” que extraem oxigênio da água que passa por 
elas (Elliot, 2003, p. 8). As diferenças em suas formas e qualidades teriam surgido a partir das di-
ferenças em relação à irritabilidade, sensibilidade, voluntariedade ou associabilidade do filamen-
to vivo que lhes deu origem. Considerava também possível que pudessem estar relacionadas às 
formas das partículas e fluidos que haviam sido colocados em atividade inicialmente (Darwin, 
1794, p. 502; Butler, 1879, p. 220).

Erasmus considerava que todos os animais de sangue quente, como os quadrúpedes, pássaros 
e anfíbios, e até mesmo os humanos, foram produzidos a partir de um filamento vivo semelhan-
te. Isso, a seu ver, poderia ser reforçado pela grande similaridade de estruturas compartilhadas 
por esses animais. O filamento originaria diferentes partes do corpo de acordo com as necessi-
dades dos animais. Porém ele tinha dúvidas se tanto os animais de sangue frio, como os peixes, 
por exemplo, como os animais de sangue quente teriam se originado do mesmo filamento vivo. 
Isso se devia a diferenças em aspectos anatômicos do coração nos diferentes animais. Enquan-
to os peixes apresentavam apenas um ventrículo no coração e brânquias, os animais de sangue 
quente apresentavam dois ventrículos e pulmões (Darwin, 1794, p. 505).

4 — Erasmus e a herança 
Erasmus acreditava que geralmente na reprodução sexuada as características dos progenito-

res seriam transmitidas aos descendentes. Nesse sentido os descendentes seriam semelhantes 
aos seus pais. Porém poderiam ocorrer mudanças no embrião durante a gestação. Além disso, 
os descendentes poderiam apresentar uma mistura das características de seus progenitores. Po-
deria também haver algumas modificações no corpo do indivíduo durante sua vida que seriam 
produzidas pela domesticação ou por acidentes que seriam transmitidas a seus descendentes. 
Ele assim se expressou: 

[...] Podemos enumerar as grandes mudanças produzidas nas espécies de animais antes de seu nasci-
mento. Essas [espécies] que se assemelham a seus pais em forma ou cor têm sido alteradas pela cria-
ção ou pelos acidentes acima relatados e essas alterações são conservadas em sua posteridade. Ou 
as mudanças são produzidas pela mistura entre espécies, como nas mulas; ou são produzidas prova-
velmente pela abundância de nutrição fornecida ao feto, como em recém-nascidos monstruosos que 
apresentam membros adicionais. Muitas dessas [...] formas são propagadas e mantidas, no mínimo, 
como uma variedade, se não como novas espécies de animais (Darwin, 1794, p. 501). 

Na citação abaixo reproduzida, Erasmus comentou sobre a produção de um tipo intermedi-
ário entre os progenitores e sobre uma ideia que também era aceita na época: os efeitos da nu-
trição fornecida pela mãe durante a gestação: 

Existe uma uniformidade ou efeito similar em relação à cor da progênie de um homem branco e 
uma mulher negra que se estou bem informado, é sempre de um tipo mulato, ou a mistura dos dois; 
que pode talvez ser atribuída à forma peculiar das partículas nutritivas fornecidas pela mãe ao em-
brião nos períodos iniciais de sua existência [...] e esse efeito não pode ser atribuído à imaginação 
dos progenitores (Darwin, 1794, p. 514).



106

Erasmus aceitava também a herança de caracteres adquiridos. A seu ver, mudanças causadas 
pelas doenças ou modos de vida do indivíduo ou espécie também poderiam se tornar hereditá-
rias passando, portanto, de geração a geração. Em suas palavras :

Do primeiro rudimento, ou primórdio, até o término de suas vidas, todos os animais são submeti-
dos a transformações perpétuas; que são em parte produzidas por seus próprios esforços, em con-
sequência de seus desejos e aversões, de seus prazeres e dores ou de irritações, ou de associações; e 
muitas dessas formas adquiridas ou propensões são transmitidas para sua posterioridade (Darwin, 
1794, p. 502).

Erasmus acreditava que outros tipos de modificações também poderiam ocorrer antes mes-
mo do nascimento dos animais. Essas seriam ou mudanças produzidas pela mistura de espécies, 
como nas mulas, ou mudanças produzidas provavelmente pela grande quantidade de nutrição 
que foi fornecida ao feto como, por exemplo, animais que apresentam membros adicionais. A 
grande quantidade de formas era propagada e continuava, no mínimo como variedades, ou até 
mesmo como novas espécies animais. Nas palavras de Erasmus:

[...] Eu vi uma raça de gatos com uma unha adicional em cada pata; aves domésticas com unha adi-
cional e asas até os pés; outras sem ancas. O Sr. Buffon menciona uma raça de cachorros sem cauda, 
comum em Roma e em Nápoles, que ele supõe ter sido produzida provavelmente pelo costume de 
se cortar os rabos desses animais por muito tempo. Existem muitos tipos de pombos admirados por 
suas peculiaridades, que são monstros assim produzidos e propagados. E deve-se acrescentar as mu-
danças produzidas pela imaginação do progenitor masculino [...] (Darwin, 1794, p. 501).

Como se pode perceber ele também aceitava a herança de mutilações. 

5 — Considerações finais 
A análise desenvolvida mostrou que em relação à geração Erasmus admitia tanto a geração 

sexuada aplicada aos animais e plantas como a geração espontânea. O embrião seria fornecido 
pelo macho. A fêmea contribuiria apenas para o seu sustento e oxigenação. 

Em relação ao desenvolvimento, Erasmus era favorável à epigênese e totalmente contrário 
às hipóteses preformacionistas como o emboîtement, por exemplo. Seus estudos embriológicos 
devem ter contribuído para seu posicionamento. 

Com relação à herança ele admitia diversas possibilidades, inclusive, a herança de caracte-
res adquiridos, uma ideia aceita na época. Ele também aceitava a herança de mutilações admiti-
da por outros autores da época como Buffon, por exemplo. Porém outras parecem ser originais 
de Erasmus como, por exemplo, relacionar as modificações nos animais a três objetos do desejo.
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