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RESUMO 

 

 

A Questão das Funções Mentais Superiores em Jean-Baptiste Lamarck 

Tito Lívio Ferreira Vieira 

 

 

 

O Transformismo, fundado por Jean-Baptiste Lamarck, foi a primeira 

proposição a sustentar a contínua transformação dos seres vivos através de 

um grande período de tempo. Os princípios do Transformismo estão 

explicitados na obra mais conhecida do autor, Filosofia Zoológica (1809). O 

objetivo da presente tese consistiu em identificar as possíveis influências 

científicas referidas às concepções contemporâneas sobre o sistema nervoso, 

recebidas por Lamarck na sua construção do modelo de funções mentais 

superiores. Lamarck usou conceitos de filosofia natural, fisiologia, medicina, 

apoiado, sobretudo, nas ideias dos enciclopedistas e dos ideólogos. 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: História da Ciência, Jean-Baptiste Lamarck, Filosofia  

Zoológica. 

 

 

 

 

 

 

 



6	
	

 

ABSTRACT 

 

 

A Question of Higher Mental Functions in Jean-Baptiste Lamarck 

Tito Lívio Ferreira Vieira 

 

 

 

Jean-Baptiste Lamarck’s Transformism was the first theory to suggest 

that living beings undergo continuous transformation over long periods of time. 

The principles of transformist theory are elaborated in Zoological Philosophy 

(1809), to wit, Lamarck’s best-known work. The aim of the present study was to 

identify the contemporary scientific ideas on the nervous system that influenced 

Lamarck’s thought on the higher mental functions. The results show that 

Lamarck had recourse to notions form natural philosophy, physiology and 

medicine that he reworked based on ideas formulated by Encyclopedists and 

Ideologists. 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: History of Science, Jean-Baptiste Lamarck, Zoological Philosophy. 
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INTRODUÇÃO 

 

As contribuições de Jean-Baptiste Lamarck vão muito além de uma 

hipótese sobre a herança dos caracteres adquiridos, abrangendo um campo 

enorme de contribuições científicas sendo, talvez, sua mais importante 

formulação de uma teoria sobre a origem natural dos organismos. Ressaltamos 

suas conhecidas ideias a respeito das transformações geológicas que levam às 

transformações dos seres vivos e naturalmente às transformações no corpo e 

na psique do homem, isso tudo na imensidão do tempo. 

Desse modo, dentre as várias possibilidades oferecidas pela obra de 

Lamarck, escolhemos para realizar este estudo seu Philosophie Zoologique, 

publicado pela primeira vez em 1809. Utilizaremos, no entanto, a edição de 

1873, revisada por C. Martins1. 

  Procuraremos explorar caminhos diferentes dos seguidos pela 

historiografia tradicional de Lamarck, uma vez que nosso interesse particular 

em Filosofia Zoológica está em elementos pouco estudados dessa obra, a 

saber: as ideias sobre a evolução do sistema nervoso e suas implicações para 

o desenvolvimento das funções mentais superiores.  

A linha de pesquisa que seguimos neste estudo é História e Teoria da 

Ciência, que pretende entender o desenvolvimento do pensamento científico, 

bem como esclarecer o conteúdo de hipóteses e teorias científicas, discutindo 

sua fundamentação. Não obstante, ainda que distantes da narrativa dos fatos, 

tentaremos fazer o trabalho de decifração à luz do contexto da época.        

Lamarck tinha começado a modelar suas principais ideias sobre o 

Transformismo2, a partir do ano de 1800, com a publicação do Sistema de 

																																																								
1 LAMARCK, Jean-Baptiste. Philosophie Zoologique(1809). Nouvelle edition revue par Charles 
Martins. Paris: Libraire, 1873. Obra que Lamarck publicou em 1809, numa fase madura de sua 
carreira, já com sessenta e cinco anos. Foi publicada em seu idioma materno (francês), 
tornando-se bastante conhecida e passando por vários processos de editoração, bem como 
traduções para outros idiomas. Trata-se de um texto complexo, em dois volumes, totalizando 
900 páginas. 
2 Na introdução do volume 7 de História Natural dos Animais Invertebrados (1815-1822), 
Lamarck resumiu  sua visão transformista em quatro leis. A primeira lei diz respeito ao princípio 
de que há uma tendência em direção ao aumento da complexidade orgânica, como observou 
em grandes grupos de séries de animais e plantas. As demais leis explicam como mudanças 
ocorrem. Assim, a segunda lei lida com o modo pelo qual novos órgãos mudam em razão da 
influência indireta do meio ambiente sobre o animal. O princípio do uso e desuso – terceira lei – 



11	
	

Animais Invertebrados e, em 1802, aprofundou-as ainda mais com o trabalho 

Pesquisas Sobre a Organização dos Corpos Vivos. Em 1809, quando publicou 

Filosofia Zoológica, considerada pela maioria dos estudiosos como ápice de 

seu trabalho ou ainda como sua obra prima – síntese do trabalho de toda uma 

vida dedicada à ciência – abarcou não somente suas concepções anteriores, 

como também uma série de complementações e novidades. Vale destacar, por 

exemplo, a inserção de uma nova classificação do reino animal; a retomada da 

questão dos invertebrados; a realização de uma melhor síntese e expressão do 

Transformismo e, finalmente, uma descrição e interpretação minuciosas do 

sistema nervoso de diversas espécies, incluindo o ser humano e suas funções 

psíquicas. 

Longe, porém, de pretender uma mera análise restrita e laudatória de 

uma figura historicamente maior, como é Lamarck, nosso propósito aqui será 

entender os pressupostos teóricos e contextuais que nortearam seu trabalho. 

Portanto, será indispensável analisar as bases conceituais que serviram para 

estruturar os principais movimentos na ciência do período, a partir dos quais a 

História Natural de Lamarck pode e deve ser interpretada. Basta lembrar, por 

exemplo, que Lamarck fez parte do grupo de pensadores que contribuíram 

diretamente para a constituição de um importante movimento do século XVIII, 

culminando na bem conhecida Encyclopédie de Diderot e D’Alembert3. 

Com o objetivo de tornar nosso enfoque cada vez mais definido, 

pretendemos traçar a narrativa dos aspectos mais gerais para os mais 

específicos, razão pela qual nosso estudo foi dividido em dois capítulos. O 

primeiro – “Lamarck e seu contexto” – discute brevemente a vida de Lamarck, 

com ênfase nos aspectos intelectuais, na formação educacional e também sua 

participação na ciência da época, com o intuito de identificar os fatores que o 

instigaram a produzir Filosofia Zoológica. 

																																																																																																																																																																			
considera as mudanças dentro do corpo como sendo resultado de novos hábitos. Esse 
princípio não era novidade, já havia aceitação geral. A última lei lidava com a herança dos 
caracteres adquiridos e foi necessária para justificar a evolução lenta e gradual, explicando as 
mudanças cumulativas e a emergência de novas estruturas. 
3 A Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une 
societé de gens de lettres, mise en ordre et publiée par M.Diderot, de l’Académie Royale des 
Sciences et Belles-Lettres de Prusse, et quant à partie mathématique par M.D’Alembert, de 
l’Académie Royale de Paris, de celle de Prusse de La Société Royale de Londres (1751-1765) 
é, em geral, designada pelo simples título  de Encyclopédie (designação abreviada que 
adotaremos). Ocupa lugar incomparável na história do movimento enciclopedista. 
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No segundo capítulo, “Lamarck e as funções mentais superiores em seu 

texto Filosofia Zoológica”, apresentamos uma discussão em torno das ideias 

mais relevantes para a pesquisa: a questão das funções mentais. Procuramos 

compreender como Lamarck explicou o sistema nervoso desde os animais 

mais simples até os mais complexos e, finalmente, o ser humano. Nessa 

análise, tentamos abordar alguns aspectos “genealógicos” com o objetivo de 

compreender como as ideias de Lamarck dialogaram e foram, 

simultaneamente, moldadas com as diversas escolas de pensamento daquele 

período. Dessa forma, talvez seja possível entender a natureza destas fontes e 

observar se o autor conseguiu – ou não – dar novas interpretações a elas.  

Nas considerações finais, tentamos responder às questões que 

tínhamos proposto no início e que guiaram o presente estudo. Ao fazer isto, 

pudemos verificar o valor interpretativo de tais questões.  
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CAPÍTULO 1 

LAMARCK E SEU CONTEXTO 

 

1.1 ALGUNS ASPECTOS BIOGRÁFICOS (SÉCULO XVIII E INÍCIO DO 

SÉCULO XIX) 

 

 

1.1.1. FORMAÇÃO EDUCACIONAL 

         

Jean Baptiste Pierre Antonie de Monet, Chevalier de Lamarck, nasceu 

em Bazentin-Le-Petit, na Picardie (França) em 1º de agosto de 1744 e morreu 

em Paris, em 18 de dezembro de 18294. Lamarck foi o último dos onze filhos 

de Marie Françoise de Fontaine de Guignoles e Philippe Jacques de Monet, 

“Chevalier de La Marck, signeur des chatêaux Bazentin Le Grand e Bazentin Le 

petit, Baron de Saint-Martin”. 

Pela ascendência materna, Lamarck estaria ligado ao próprio rei da 

França, Robert I (século X), e, pela linhagem paterna, a uma família antiga 

também tradicional. Não obstante, no momento em que nasceu, sua família 

havia perdido a fortuna. Muito de seus ancestrais haviam seguido a carreira 

militar, incluindo o pai e o irmão. 

Ele foi educado no colégio jesuíta de Amiens, aproximadamente entre 

nove e quinze anos de idade. Isto lhe proporcionou uma fundamentada 

educação clássica e humanista, além do evidente influxo da cultura e do 

pensamento inacianos5.  

Com o falecimento do pai, em 1759, e o fechamento do colégio jesuíta, 

em 1761, Lamarck entrou para o exército. Participou do período final da Guerra 

dos Sete Anos e teve nela uma participação brilhante. O envolvimento com o 

exército poderia ter definido seu futuro, mas em 1768 sofreu um ferimento que 

o obrigou a abandonar a carreira militar. Valores como ordem, disciplina, 

coragem, autocontrole, autoconfiança e paciência, podem ter sido adquiridos 

																																																								
4 As fontes para a elaboração da síntese dos aspectos biográficos de Lamarck foram: Packard,  
Lamarck the Founder.; Landrieu, Le fondateur du transformisme (editado no centenário de 
publicação de Filosofia Zoológica); Bourgoin, Les grands naturalistes.   
5 Macguken,  The Jesuits and Education. No modelo dualista dos jesuítas, o intelecto – ou 
espírito – pode ser iluminado pela educação e pela meditação propostas por Inácio de Loyola.  
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durante este período. Além disso, em suas campanhas militares teve a 

oportunidade de olhar para a natureza: a flora e a fauna da bela Gália. É 

possível que as primeiras reflexões sobre vida e morte tenham começado 

neste local, pois isso faz parte da vida dos combatentes e reapareceria em 

seus estudos sobre história natural. 

Mudou-se para Paris em 1769, onde residiu com um de seus irmãos e 

frequentou cursos, como o de Medicina – após o quarto ano abandonou, sem 

nunca ter concluído essa formação. 

Ao abdicar da carreira militar, da medicina e da música – que era 

também outra de suas opções –, passou a se dedicar exclusivamente às 

ciências naturais, em particular à botânica6, que se constituiu num de seus 

interesses maiores.        

Nos primeiros tempos em que viveu em Paris, num pequeno vilarejo nos 

arredores, registrou inúmeras observações e fez um curso com L. G. 

Lemonnier (1717- 1779), no “Jardim do Rei”. A esse curso muitos outros se 

seguiram, o que proporcionou a Lamarck um grande envolvimento com a 

botânica como veremos em maiores detalhes no próximo tópico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
6 Tudo indica que suas primeiras noções para o estudo das plantas tenham vindo do tratado de 
Chomel. 
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1.1.2. FORMAÇÃO CIENTÍFICA – PRIMEIROS TEXTOS7   

 

Conforme apontamos, Lamarck passou a frequentar os cursos do 

“Jardim do Rei” desde seus primeiros tempos em Paris, mesmo período em 

que estudou Medicina. Fundado no século XVII por Luís XIII, o “Jardim do Rei” 

era, originalmente, constituído por um jardim de plantas medicinais ou exóticas, 

além do gabinete real de estudos naturais. Ainda nesse século, tornou-se 

famoso por seus cursos e aulas magnas sobre as práticas de laboratório e os 

estudos da chamada “nova ciência”, incluindo desde a discussão sobre 

fenômenos naturais até questões acerca do uso e aculturação de plantas e 

animais provenientes de outros lugares8.  

Naturalmente, a Revolução Francesa mudaria de muitas formas a face 

dessa instituição, começando por dar ao antigo jardim real o nome de Jardim 

das Plantas de Paris, além de criar o Museu Nacional de História Natural, no 

lugar do gabinete real de estudos9.  

Todavia, muito antes de passar por essas transformações radicais, mais 

precisamente entre o final do século XVII e início do XVIII, o Jardim do Rei já 

havia sido reestruturado, tornando-se um dos centros para onde afluíram 

figuras destacadas da Botânica e da História Natural, como J. P. de Tourmefort 

(1656-1708) e A. de Jussieu (1686-1758). Vale lembrar ainda que, no momento 

em que Lamarck começa a frequentar os cursos do Jardim do Rei, encontra 

como curador G.-L. Leclerc, conde de Buffon (1707-1788). Este grande 

botânico e naturalista acabaria por influir e auxiliar, de muitas formas, nos 

rumos tomados pela carreira do jovem Lamarck, conforme veremos na 

sequência10. 

No período histórico, a que estão vinculadas nossas análises, já foi 

muito bem estabelecido a importância e o prestígio alcançados pelo sistema 

taxonômico de C. Lineu (1707-1778), com suas divisões de ordens e classes, 

nos três reinos naturais. 

																																																								
7 Para a redação desta parte, utilizamos diversos tipos de fontes bibliográficas. As de maior 
importância foram: Geller, S.; Wilkie, j. s.; Corsi, p.; Schiller, J.; Poliakov, J.M.; Buckhardt, R.W.; 
mayr, e.; Greene, C.; Burlingame, L.; Rousseau, G.; entre outros. 
8 Bourgouin, 185-221. 
9 Ibid., 185-221. 
10 Ibid., 185-221. 
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Por outro lado, a escola francesa de Botânica trabalhava no sentido da 

criação de um sistema mais adequado aos reinos orgânicos, mas não sem 

encontrar grandes dificuldades em sua formulação. Essa linha de investigação 

foi assumida por nomes como Tourmefort e Jussieu e, sem dúvida, teve grande 

peso na formação das ideias de Lamarck. De fato, este autor conseguiu 

estabelecer um compromisso entre esses dois importantes sistemas, criando 

outro novo e próprio. O primeiro fruto dessa síntese foi a elaboração de sua 

grande Flora, com cerca de 1600 páginas11. 

 Lamarck não possuía recursos para a edição de uma obra desse porte. 

Nesse momento – como várias vezes depois – Buffon entra em cena e, vendo 

ali a possibilidade de contestar a supremacia de Lineu, publica Flora pela 

imprensa real, em 1779, o que trouxe para Lamarck um retorno econômico, 

assim como uma recepção favorável. Nesse mesmo ano, novamente por meio 

da influência de Buffon, ele ingressou na Academia Real de Ciências (grupo 

seleto) e passou a receber uma pensão estatal12. A partir daquele momento, foi 

confirmado como ajudante de Cátedra de Botânica do Jardim do Rei e, 

obviamente, uma vez mais, a mão de Buffon se insinuou nessa 

recomendação13.  

  Buffon proporcionou-lhe novas experiências e diferentes contatos ao 

colocá-lo como tutor e acompanhante de seu filho recém-formado para uma 

viagem ao exterior (Holanda, Alemanha e Hungria) que durou 2 anos (1781-

1782). Esta experiência proporcionou o contato com renomados botânicos. Em 

Viena, foram recebidos pelo próprio Imperador e, depois, seguiram para as 

minas de prata de Kremnitz, o que lhe despertou um novo interesse por 

conhecimentos mineralógicos. Este percurso foi fundamental para seu 

desenvolvimento intelectual, além de representar um estreitamento mais 

significativo de laços com Buffon e uma forma de adentrar o contexto 

internacional14.  

Ao retornar, recebeu um convite para ser colaborador na Encyclopédie 

de Diderot e D’Alembert: escreveu os primeiros dois volumes e parte do 

																																																								
11 Lamarck, Flora. 
12 Komarov, Lamarck, 34. 
13 Ibid., 34. 
14 Ibid., 35. 
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terceiro, que possuem a descrição de todas as plantas conhecidas até aquele 

momento15. 

Com a morte de Buffon e o início do período revolucionário francês, 

Lamarck vivenciou os anos mais importantes e difíceis de sua vida, isso em 

meados de 1789, quando já tinha adquirido respeitabilidade internacional. 

Lamarck sofria com problemas financeiros, pois o salário de mil francos anuais 

não era suficiente para sustentar sua família numerosa. 

O déficit governamental fez com que, na reunião dos Estados Gerais e 

da Assembleia Nacional, fosse exigida uma economia rigorosa em todos os 

setores de atividade. Por este motivo, o posto que Lamarck ocupava corria 

risco de ser suprimido.  

Nessa mesma época, os homens de ciência que trabalhavam no Jardim 

expressaram adesão à reforma do país e escreveram um projeto de 

reorganização da própria instituição. O pedido foi aceito em 9 de setembro de 

1790. Com isso, Lamarck conseguiu estabilidade e foi convidado a permanecer 

como professor, na cadeira de invertebrados. Era um cargo para o qual não 

tinha preparo, mas que, como sabemos, teve enormes consequências em seus 

estudos posteriores16. Mas, como também se sabe, apesar de sua nova 

condição, seus problemas financeiros nunca chegaram a ser superados. 

 

 

  

1.1.3. TEXTOS DE LAMARCK 

 

 

1.1.3.1 Meteorologia    

 

Além dos estudos sobre Botânica e Zoologia, desde muito cedo Lamarck 

se interessou pela meteorologia. Em 1776, entregou à Academia de Ciência 

																																																								
15 L’Encyclopédie méthodique, conhecida por “encyclopédie Panckoucke”, é uma obra 
fundamnetal baseada na l´encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts, des 
métiers de Diderot e d’Alembert. Foi criada em 1782 por intermédio de Charles Panckoucke. 
16 Komarov, Lamarck, 50-52. 
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uma nota sobre os principais fenômenos da Atmosfera. No entanto, o informe 

não foi impresso.17 

Assim sendo, somente mais adiante a primeira obra meteorológica de 

Lamarck seria publicada. Desta vez, especialmente dedicada ao problema da 

influência da Lua na atmosfera: ele supunha que a Lua provocava fluxos e 

refluxos na atmosfera, similares àqueles produzidos nas costas do mar18. Com 

o objetivo de comprovar sua hipótese, foram efetuados estudos de observação 

e análise em toda a França, sob o controle de Lamarck.  

 No ano de 1800, publicou o primeiro de seus Anuários Meteorológicos, 

cuja série teria continuidade até 1810. Vale ressaltar que o interesse dele neste 

assunto ligava-se com a necessidade de entender de que forma o clima afeta 

os organismos vivos. Em 1816, depois do final do Império, publicou o novo 

Dicionário de História Natural, de Deterville, com artigos de Meteorologia19. 

Sempre imbuído na tarefa de estabelecer leis gerais que regessem os 

fenômenos, Lamarck dedicou muito tempo ao estudo dos meteoros, pois estes 

apresentavam várias questões sem resposta para a ciência da época.  De 

maneira semelhante, sua preocupação com a influência dos fenômenos 

atmosféricos na vida cotidiana e nos organismos vivos, conduziria à tentativa 

de estabelecer um serviço de observações e medições que pudesse servir 

como base para previsões meteorológicas mais seguras20.  

 

 

 

 

1.1.3.2 Química e Física21 

 

 

Os primeiros trabalhos externos que Lamarck publicou, após a 

reorganização do Museu, estavam relacionados não com invertebrados, mas 

com química. Um assunto que muito lhe interessou desde 1770, quando ainda 

																																																								
17 Komarov, 82. 
18 Ibid., 83. 
19 Ibid., 88. 
20 Lamarck, Anuário Meteorológico, ano X, 48. 
21 Burlingame, Dictionary of Scientific Biography, 586. 
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era hegemônica a conhecida teoria do flogístico, diretamente ligada às 

explicações sobre combustibilidade dos corpos e redução dos metais.    

  Na época em que Lamarck publicou seus primeiros estudos, Lavoisier e 

seu grupo de pesquisadores já haviam introduzido uma nova interpretação para 

os fenômenos de queima que, com uma nomenclatura diferente, centrava-se 

na teoria do oxigênio. Negando estas ideias e evitando comprometer-se com 

elas – como outros pensadores da época acabariam fazendo – Lamarck sofreu 

duras críticas por seus trabalhos em química. Vale lembrar que, para alguns de 

seus contemporâneos, a explicação do porquê Lamarck teria se aferrado a 

uma teoria já superada é bastante lógica. Assim, por exemplo, em seu em seu 

Éloge à Lamarck22, G. Cuvier (1769-1832) explicaria que seu grande amigo 

havia pecado, no caso da química, simplesmente por ter transportado o 

princípio da mudança e evolução para o interior da natureza inorgânica, 

reproduzindo dentro desta a mesma lei de mudança que gerava a 

transformação das espécies23.  

 

 

 

1.1.3.3 Geologia 

 

 

 A geologia de Lamarck estava profundamente conectada com seu 

trabalho em outros campos. Seu estudo sobre Hidrogeologia veio a público a 

partir de uma memória de 1799, proferida na Academia de Ciências. A 

publicação desse texto só ocorreu três anos mais tarde, custeada pelo próprio 

Lamarck (Hydrogéologie ou Recherches sur l’influence qu’ont les eaux sur la 

surface du globe terrestre etc. Paris: Chez l’auteur, Agasse et Maillard, 1802).   

As visões geológicas de Lamarck basearam-se em muitos trabalhos, 

como os realizados por Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon (1707) e 

Louis-Jean-Marie Daubenton (1716-1799), tornando-se parte importante de sua 

concepção da natureza. É fato, porém, que sua preocupação com fósseis 

																																																								
22 Cuvier, Memórias da Academia Real de Ciências, 1832. 
23 Ibid., 1832.  
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marinhos, como as conchas, foi decisiva para a escolha de determinadas 

teorias geológicas. Ao perceber que as conchas, deixadas nas profundezas 

das águas, apareciam na terra, precisou de uma teoria para explicar tal 

fenômeno. Da mesma forma que na meteorologia, Lamarck usava a Lua como 

causa principal, no caso da lenta e constante progressão dos oceanos através 

do globo24.  

Para Lamarck, quase tudo era explicado pela ação da água: a formação 

das bacias marítimas, as montanhas, as planícies – por forças de agregação 

ou desintegração. Ao contrário de Cuvier, um catastrofista, Lamarck era adepto 

do uniformitarismo, que foi proposto por Charles Lyell (1797-1875). De acordo 

com essa teoria, a natureza agiria de modo regular, sempre da mesma forma, 

favorecendo gradativamente o acúmulo de pequenas diferenças. Alguns anos 

mais tarde, seguindo essa teoria, o autor desenvolveu a percepção de que 

mudanças graduais, atuando de forma constante, numa escala de tempo 

imensa, ao transformar o ambiente, acabariam forçando os seres vivos a se 

adaptar aos novos espaços. Tudo indica, portanto, que essa fase de trabalho 

de Lamarck com a Geologia foi uma das bases para o surgimento de suas 

ideias evolucionistas. 

 

 

 

1.1.3.4  Paleontologia e Zoologia de Invertebrados 

 

 

Antes de ser convidado a se tornar professor de “insetos e vermes” no 

Museu de História Natural de Paris, em 1794, a área em que Lamarck tinha, de 

fato, conhecimento estava relacionada ao estudo das conchas. Não por acaso, 

ficou bem estabelecida sua proximidade com Jean Guillaume Bruguiére (1750 

– 1799), conchologista de grande competência, também adepto do 

uniformitarismo. Bruguiére era uma pessoa a quem Lamarck gostava de pedir 

sugestões. Quando faleceu, Lamarck terminou a História dos vermes, que foi 

deixada por ele para publicação na Encyclopédie (1798). Como resultado 

																																																								
24 Landrieu, Lamarck: le fondateur du transformisme, 50-56. 
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desses longos anos de estudo, Lamarck escreveu muitos artigos, promovendo 

o descobrimento de novas espécies e ampliando a discussão sobre o tema. 

Publicou livros, como: o Sistema de Animais sem vértebras (1801); e sua 

grande obra dentro desta temática, a História Natural dos Animais sem 

Vértebras (1815 -1822), em sete volumes, já numa fase madura de sua vida25.  

Vale lembrar que Lamarck desenvolveu um sistema de classificação de 

invertebrados que se baseava nas descobertas anatômicas de Cuvier. Como 

em botânica, a ordem consistia em classes organizadas de modo linear, do 

mais complexo para o mais simples. Séries como estas davam exemplos claros 

de degradação na estrutura anatômica e na função fisiológica, e ressaltavam 

de que modo um sistema ia desaparecendo após o outro. Lamarck discutiu 

essa degradação bem antes de sua teoria da evolução. Os estudos sobre 

invertebrados, além do mais, ajudaram-no a refinar sua definição de vida26. 

Na época, Cuvier e outros pesquisadores descobriam fósseis de 

mamíferos de grande porte. Enquanto que Saint–Fond (1741-1819) e Saint–

Hilaire (1779-1853) pesquisavam similaridades entre répteis vivos e fósseis. Já 

o trabalho de Lamarck foi decisivo para esclarecer dúvidas quanto às 

semelhanças e diferenças inerentes a estas descobertas. 

Uma vez que Lamarck não aceitava a mera extinção, encontrou nessas 

pesquisas argumentos para uma explicação evolutiva. As longas reflexões 

sobre o assunto aparecem em “Memórias sobre Fósseis dos Ambientes de 

Paris”, incluídas nos Anais do Museu, entre 1807 e 1809, como também em 

seus verbetes “Conquiliologia e Conquillage”, contidos no volume 7 do Novo 

dicionário de História Natural 27. 

Em 1799, porém, Lamarck havia publicado “Pródomo de uma Nova 

Classificação de Conchas” 28, onde estabeleceu 126 gêneros. Em suma, todas 

essas pesquisas levaram Lamarck a conceber a natureza e a vida como algo 

que persiste e se transforma ao longo do tempo29. 

 

 

																																																								
25 Martins, A Teoria da Progressão dos Animais,18. 
26 Ibid., 588. 
27 Lamarck, “Memórias sobre Fósseis” In: Anais do Museu.; Lamarck, “Conquiliologia e 
Conquiliage” In: Novo dicionário de História Natural., vol. 7. 
28 Idem, “Pródomo de uma Nova Classificação de Conchas”  
29 Ibid., 589. 
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1.1.3.5 Botânica 

 

Parece desnecessário insistir no trabalho sobre Botânica desenvolvido 

por Lamarck, mas como parte integrada e integrante de sua obra, vale 

delinearmos com maior atenção esta discussão. 

A Flora Francesa foi sua primeira obra botânica, pois lhe parecia 

coerente começar pelo estudo das plantas de seu próprio país. O volume 

começou a ser preparado em 1797, com apoio de A. P. De Candolle (1778-

1841), que Lamarck conhecera casualmente, e que tinha em comum o grande 

interesse por botânica. A segunda edição foi publicada em 1795 e a terceira, 

editada e remodelada por A. P. De Candolle, constituída por seis volumes, 

surgiu entre 1805-1815. 

 Depois da publicação da Flora Francesa, Lamarck e De Condolle 

publicaram, para os especialistas, um sumário em latim com as espécies 

vegetais ali descritas, com o título Synopses Plantarum in Flora Gallica 

Descriptorum30.  

Outra publicação importante para a compreensão da formação do 

pensamento de Lamarck foi o Dicionário de Botânica, que veio à luz entre 

1783-1817, totalizando oito volumes. Contudo, conforme já comentamos, esse 

dicionário integrava parte da Encyclopédie para a qual Lamarck só teve a 

chance de escrever os dois primeiros volumes e parte do terceiro, pois tinha se 

afastado da botânica para empreender seus estudos zoológicos. Ainda assim, 

nesses quase três volumes, estão contidos aspectos históricos, descrições 

detalhadas, pesquisas elaboradas a respeito da sinonímia, observações sobre 

o tipo de utilização que se poderia ter dessas plantas e a inclusão de um bom 

número de gêneros, desconhecidos anteriormente. Além disso, sempre 

minucioso, Lamarck escolheu ótimos artistas para fazer as ilustrações.  

Outro de seus empreendimentos que merece ser lembrado foi a 

publicação da Ilustração dos Gêneros (1791 – 1800) com um suplemento 

elaborado por Pairet (1823). O conteúdo desta publicação tinha sido preparado 

																																																								
30 Komarov, 78. 
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para dar ao leitor uma ideia completa de botânica: mais de dois mil gêneros 

são descritos e há um volume considerável de pranchas com ilustrações. 

Após 1800, quando passa a defender uma teoria da evolução, Lamarck 

escreveu apenas um trabalho tratando particularmente de botânica: 

Introduction à la Botanique (1803), em dois tomos, que fazem parte dos quinze 

volumes da Historie Naturelle des Végétaux. Os outros treze volumes foram 

escritos por B. Mirbel31.  

 

 

 

 

1.4. LAMARCK COMO ZOÓLOGO E EVOLUCIONISTA – TEXTOS DA 

MATURIDADE 

 

 

Conforme discutido anteriormente, após o processo revolucionário 

francês e as grandes reformas que tinham ocorrido no que fora previamente o 

Jardim do Rei, Lamarck foi recolocado ali como “professor de História Natural 

de insetos e vermes”. Embora tal fato possa causar estranheza, por Lamarck 

ser um eminente botânico, a disposição de professores foi consequência do 

processo sucessório onde um critério de idade havia sido estabelecido. Étiene-

Geoffroy de Saint-Hilaire (1772-1884), que se ocupava de mineralogia, sob 

orientação de Hauy, assumiu a área de animais vertebrados. 

Lamarck esforçou-se muito, porque sua experiência em zoologia se 

resumia ao estudo das conchas. Com determinação, disciplina e 50 anos de 

idade, assumiu as responsabilidades implicadas pelo novo cargo. Entretanto, 

ninguém poderia imaginar que esta reorganização levaria à estruturação de um 

ramo inédito da ciência. Pela primeira vez em sua vida, então, pôde desfrutar 

de certa segurança financeira quando passou a receber um salário de cinco mil 

francos. Segundo Geoffroy: 

 

																																																								
31 Martins, Teoria da Progressão dos Animais, 10. 
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“Era impossível indicá-lo como professor de botânica M. 
de Lamarck, então com 49 anos de idade, aceitou esta 
mudança em seus estudos científicos para aceitar a carga 
que todos haviam negligenciado, poque isso era, 
verdadeiramente, um fardo pesado, este ramo da história 
natural, onde, com relações tão variadas, cada coisa 
estava para ser criada. Perto do grupo ele era o menos 
preparado, mas isto foi po acidente; o auto sacrifício para 
com uma amizade foi a causa. Ele queria tanto agradar o 
seu amigo Brugière quanto penetrar mais profundamente 
nas afeições deste naturalista tão reservado (...)”  32  

     

Lamarck sentiu-se motivado por esse novo campo de estudos e 

percebeu que a complicada organização dos animais tinha um enorme 

potencial no desenvolvimento de suas ideias e de seu trabalho.  Em outras 

palavras, a significativa complexidade estrutural e fisiológica dos animais, em 

relação às plantas, era um desafio para sua sempre almejada busca de 

relações e de leis naturais33.  

Em 1795, Lamarck assumiu a responsabilidade de organizar a coleção 

do Museu e ainda propôs um curso anual. Nos trinta anos que ali trabalhou, 

ampliou a coleção de mil e quinhentos indivíduos para duas mil espécies. O 

período napoleônico caracterizou-se por muitos conflitos bélicos e isso 

possibilitou a pilhagem de museus estrangeiros e também a pesquisa de 

materiais novos. Lamarck foi membro de muitas sociedades científicas 

francesas, correspondente da Sociedade de investigações sobre a Natureza de 

Moscou, da Academia de Ciências de Munique, da Sociedade dos Aficionados 

à investigação Natural de Berlim, entre outras. Ao mesmo tempo em que se 

dedicava a ampliar o acervo, estabeleceu inúmeras relações tanto com os 

amadores quanto com os especialistas. 

Ainda em 1796, tentaria publicar um enorme trabalho, em oito volumes, 

intitulado “Um Sistema da Natureza” – para substituir o de Lineu –, mas não 

conseguiu. Na sequência, tentou outra publicação: “O Desenvolvimento das 

Ciências da Natureza”, que também foi recusado. No entanto, em 1801, 

consegue finalmente publicar a obra História Natural dos Animais 

Vertebrados34. 

																																																								
32 Geoffroy. Apud Packard, Lamarck: the Founder of Evolution, 41. 
33 Ibid., 39. 
34 Ibid., 39. 
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Sabemos que até 1799, Lamarck acreditava que as espécies animais e 

vegetais eram fixas, assim como praticamente todos os naturalistas daquele 

período histórico. Ele admitia que o ambiente pudesse influenciar os seres 

vivos, mas afirmava que isso produziria apenas mudanças em nível de 

variedades. É por volta de 1899 que ocorre a mudança de visão de Lamarck e 

ele passa a aceitar que as espécies se aperfeiçoam com o tempo35.  

Não cabe comentar, neste tópico, toda a obra de Lamarck a respeito da 

zoologia e do Transformismo, mas parece haver certa unanimidade entre os 

historiadores sobre como ele atingiu o auge de sua carreira, quando publicou 

os dois volumes de Filosofia Zoológica. Em seu primeiro volume, revisita, de 

forma mais madura, o conceito de geração espontânea e o desenvolvimento 

progressivo dos “corpos organizados”, buscando explicar a vida a partir de uma 

teoria físico-química. O segundo volume, menos citado pelos historiadores do 

que o primeiro, contém os principais conceitos de Lamarck relacionados à 

nossa pesquisa: as funções mentais superiores, que serão discutidas no 

próximo capítulo. 

Apesar de todo reconhecimento que seu trabalho despertou, a vida de 

Lamarck continuou – até o fim – repleta de percalços. Teve dificuldades em 

publicar algumas obras e, às vezes, ele próprio teve que financiá-las, nem 

sempre com sucesso editorial. Nos últimos anos de sua existência, como 

consequência de suas exigentes jornadas de trabalho – utilizando lupas e 

microscópio –, foi desenvolvendo gradativamente problemas de visão, a ponto 

de, no ano de 1820, ficar completamente cego. Ainda assim, não renunciou ao 

trabalho. Assistia regularmente às sessões oficiais, tanto do Instituto quanto do 

Museu. Com a ajuda dos filhos, conseguiu publicar Sistema Analítico dos 

Conhecimentos Positivos do Homem, em 1820. Viveu oitenta e cinco anos, 

mais de quarenta deles dedicados plenamente à ciência. 

      

 
 
 
 
 
 

																																																								
35 Martins, A Teoria da Progressão, 6. 
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CAPÍTULO 2 

 

LAMARCK E AS FUNÇÕES MENTAIS SUPERIORES EM SEU TEXTO 

FILOSOFIA ZOOLÓGICA 

 

 

2.1 A ESTRUTURA DO FILOSOFIA ZOOLÓGICA 

 

Filosofia Zoológica constitui-se em dois volumes de, aproximadamente, 

quatrocentas páginas cada um. Conforme mencionado anteriormente, 

escolhemos utilizar uma edição de 1873, publicada pela Librairie F. Savy 

(Paris), pois traz uma revisão crítica do professor de História Natural da 

Faculdade de Medicina de Montpellier, Charles Martins. A obra está dividida 

em três partes, da seguinte maneira: a) A Primeira Parte apresenta 

considerações sobre a História Natural dos Animais, suas características, 

relações, sua organização e classificação; b) A Segunda Parte, onde tem início 

questões de nosso particular interesse no presente estudo, por trazer 

considerações sobre as causas físicas da vida e as condições que esta exige 

para existir; a força excitante dos movimentos e as faculdades que a vida dá 

aos corpos que a possuem, além dos resultados de sua existência nesses 

corpos; c) A Terceira Parte, ainda mais importante para nosso estudo, uma vez 

que aborda as causas físicas do sentimento – aquelas que constituem a força 

produtora das ações e dão lugar aos atos da inteligência que se observa nos 

diferentes animais. 

A despeito do grande valor dessa obra como um todo, as análises que 

faremos, nos tópicos subsequentes, estarão centradas na Segunda Parte e, 

mais ainda, na Terceira Parte, já que esta se constitui na fonte de dados de 

maior importância para a compreensão dos estudos de Lamarck sobre as 

funções mentais superiores. 

Para melhor entendermos o porquê Lamarck escreveu o Filosofia 

Zoológica, aos sessenta e cinco anos, praticamente no auge da maturidade e 

de sua longa carreira, vejamos o que ele próprio nos diz:  
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“Convencido, por um lado, de não estar utilizando um 
método que estreita assim como limita as ideias e, por 
outro lado, sentindo a necessidade de dar uma nova 
edição ao meu Sistema dos animais sem vertebras, 
porque os progressos rápidos da anatomia comparada, as 
novas descobertas dos zoólogos e as minhas próprias 
observações me forneceram os meios de melhorar essa 
obra, me pareceu que deveria reunir dentro de uma obra 
especial, sob o título de Filosofia Zoológica. 
 
1º. Os princípios gerais, relativos ao estudo do reino 
animal. 
2º. Os fatos essenciais observados, que importa 
considerar neste estudo. 
3º. As considerações que deverão regrar a distribuição 
não arbitrária dos animais e sua classificação mais 
conveniente. 
4º. Enfim, as consequências mais importantes que se 
deduz naturalmente das observações e dos fatos 
recolhidos e que fundamentam a verdadeira filosofia da 
ciência. 
  
A Filosofia Zoológica da qual se trata aqui não é senão 
uma nova edição refundida, corrigida e fortemente 
ampliada da minha obra intitulada: Pesquisas sobre os 
corpos vivos.” 36 

 
  
  Como veremos, será dessa fusão pretendida por Lamarck – entre o 

que estava bem estabelecido em sua obra e as novidades de sua pesquisa – 

de onde surge o toque, ao mesmo tempo, inédito e maduro, que tanto 

surpreende em Filosofia Zoológica.   

 

 

 

 

2.2  PARTE II DE FILOSOFIA ZOOLÓGICA  

 

2.2.1 Considerações sobre as causas físicas da vida 

 

De acordo com Lamarck, o desenvolvimento espontâneo da vida se dá 

sem a intervenção de milagres. Ao lermos seu trabalho, percebemos, por 

																																																								
36 Lamarck, Philosophie Zoologique, I :34 
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exemplo, a importância do Sol e do Calor neste processo. Entre outras coisas, 

ele explica que dentro dos animais com organização mais simples, os fluidos 

presentes, como o calórico ou o elétrico, poderiam ser suficientes para induzir 

ao orgasmo37 e à irritabilidade 38.   

Ele advertiu que há diferenças, de acordo com progressão da escala de 

complexidade dos animais. No caso de animais com uma organização muito 

complexa, explica Lamarck, o calórico dos ambientes, apenas completa, ou 

ajuda a complementar, a produção de um calórico interno que é continuamente 

renovado. Acredita mesmo, que esse calórico, interiormente produzido, poderia 

manter quaisquer modificações dentro do animal e seria suficiente para manter 

o orgasmo39. Uma prova disso, segundo ele, seria que: “quando pelo estado de 

organização, orgasmo e irritabilidade se acham bastante enfraquecidos, o 

calórico do exterior, sejam aqueles dos nossos lares, seja aquele de uma 

temperatura elevada, não irá suprir o calórico interior”40. 

A mesma observação parece se aplicar ao que chama de fluido elétrico 

excitado dos movimentos, produto das ações no interior dos animais, cuja 

organização era muito complexa. Parece que, efetivamente, para Lamarck, 

esse fluido elétrico introduzia-se por via da respiração ou através dos 

alimentos, modificando-se no interior do animal e transformando-se no que, 

então, considerava como fluido nervoso ou galvânico41. Logo adiante, Lamarck 

sintetiza dizendo que, a causa excitante dos movimentos vitais se acha, 

necessariamente, nos fluidos invisíveis, sutis, penetrantes e que estariam 

sempre ativos nos ambientes42.  

Nota-se que, para Lamarck, já nestas primeiras análises, um dos 

principais fundamentos sobre os quais se apoiam suas ideias acerca do 

Transformismo, bem como da origem dos “corps organisés”, encontra-se nas 

																																																								
37 O orgasmo é definido por Lamarck como sendo uma espécie de sensibilidade latente, uma 
tensão ou eretismo que permite o movimento dentro dos tecidos.  Ibid., 20-23. 
38 A irritabilidade é a faculdade que possuem as partes imutáveis dos animais para produzir 
subitamente um fenômeno local, que pode ocorrer dentro de cada ponto da superfície destas 
partes e se repetir seguidamente tantas vezes quanto a causa provocadora desse fenômeno 
agir. Este fenômeno consistia num decaimento do ponto irritado, seguido de um movimento 
contrário, ou seja, de uma distensão das partes vizinhas, de sorte que o estado natural se 
restabelecesse o quanto antes. Ibid., 40. 
39 Ibid., 14. 
40 Ibid. 21-34. 
41 Lamarck, Philosophie Zoologique II : 7-8. 
42 Ibid., 26 
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relações entre os fluidos, ou seja, num dos conceitos que norteava as ciências 

químicas e físicas de sua época43. 

           Quanto aos fenômenos inerentes e exclusivos aos reinos vivos, como a 

irritabilidade, Lamarck dirá, como vários outros pensadores ligados às ciências 

da vida44, que este “é um fenômeno próprio da organização animal, sem exigir 

nenhum órgão especial para acontecer, já que subsistiria algum tempo após a 

morte do indivíduo. Mesmo considerando que não haja órgãos especiais para 

produzi-la, essa faculdade existe, sendo, portanto, geral para todos os animais. 

A sensibilidade, ao contrário, seria um fenômeno particular em certos animais e 

esta não se manifesta senão naqueles que possuem um órgão especial, 

essencialmente distinto e único, próprio para produzi-la, desaparecendo com a 

morte, ou mesmo, um pouco antes da morte” 45 E, para Lamarck46, esse órgão 

especial é o sistema nervoso que, para produzi-la, dependia de um centro de 

relacionamento para os nervos. Todavia, sobre as especificidades dos seres 

vivos, teremos ocasião de voltar com maior profundidade, mais adiante. 

 

 

2.2.2 Características do seres vivos 

 

  Com relação às características exclusivas dos seres vivos, Lamarck 

concordava com a maioria dos parâmetros já bem estabelecidos na época, 

embora formulasse variações relevantes. Em seu Filosofia Zoológica, explica 

que já se sabia o papel central do tecido celular na constituição dos órgãos ou 

outras partes características dos seres vivos.  No entanto, Lamarck 

considerava que, além de formador, o tecido celular seria a própria matriz 

geradora dos reinos organizados, pois sem esse tecido nenhum corpo vivo 

																																																								
43 Para Lavoisier (1743-1794), as moléculas de todos os corpos da natureza estão em estado 
de equilíbrio, entre a atração que tende a aproximá-los, e a ação do calor, o que tende a 
separá-los. De acordo com a maior ou menor quantidade de calor, os corpos são de gás, 
líquido ou sólido. Lavoisier, Tratado Elementar de Química. 
44 Em Dissertation, p. 658, Albrecht van Haller escreveu: “Chamo de irritável a parte do corpo 
humano que se torna 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, nos quais a existência da 
alma não é clara, chamo de partes sensíveis a 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, convulsão ou qualquer outra alteração no estado do corpo. 
45 Ibid., 40.  
46 Ibid., 41. 



30	
	

poderia ser formado e, portanto, existir. Esta era uma hipótese que vinha 

sustentando desde 179647. Provas disso estariam em seus estudos para 

verificar a existência de uma escala gradual de organização, desde os seres 

mais simples aos mais complexos. Deste modo, ele colocou numa extremidade 

da escala seres de organização muito simples, independentemente de serem 

vegetais ou animais, como infusórios e pólipos, constituídos apenas por uma 

massa gelatinosa. Em seus estudos e observações, ressaltou que até mesmo 

essa massa gelatinosa era formada pelo tecido celular. Na outra extremidade 

da escala estavam os mamíferos, dotados de organização altamente complexa 

onde ele encontrou sempre a presença de tecido celular, formando e 

recobrindo órgãos e outras partes constituintes. 

Lamarck tinha consciência da originalidade de seus estudos nesse 

campo e lembrou que, embora C. Bonnet (1720-1793) também tivesse 

pensado os seres vivos em termos de uma série graduada, este não conseguiu 

obter provas da organização, sobretudo no que se refere aos animais 48. 

 Existem exemplos detalhados oferecidos por Lamarck sobre a escala 

gradual na organização dos seres vivos, incluindo a diferenciação mais 

específica entre vegetais e animais; ou ainda, suas conhecidas ideias sobre a 

influência do meio na especialização dos tecidos celulares e na formação de 

órgãos49. Entretanto, a influência do exterior na constituição da organização é, 

sobretudo, fundamental para a reprodução50. 

 

2.2.3 As Gerações Diretas ou Espontâneas e a reprodução nos seres 

vivos 

 

       Lamarck já havia citado, numa publicação anterior51, a natureza como 

criadora dos primeiros traços de organização em massas onde estes não 

existiam; na sequência, esses traços propiciaram o uso e os movimentos da 

vida que desenvolveram e compuseram os órgãos. Ele concordava com 

algumas das ideias dos antigos filósofos que consideravam o calor como fonte 

																																																								
47 Ibid.,II :44. 
48 Ibid.,II : 28. 
49 Vide alguns exemplos no Tomo II: 47-8; 51  
50 Ibid.,54 – 55. 
51 Lamarck, Recherches sur les corps vivants,  92. 
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necessária, não só para manter a vida, mas para criá-la e organizá-la. No 

entanto, critica nesses mesmos pensadores a concepção de que a vida 

acontecia por gerações diretas, que foram nomeadas erroneamente de 

espontâneas, quer dizer, gerações operadas diretamente através da natureza e 

não por meio de indivíduos de espécie semelhante 52.  

Para Lamarck a natureza cria, com a ajuda do calor e da umidade, 

apenas os primeiros esboços de organização, naqueles seres que estão no 

início da escala , seja vegetal, seja animal, por serem imperfeitos e 

apresentarem uma organização mais simples53. Ele afirmou que somente 

quando a natureza estabelecer nesses corpos os movimentos que constituem a 

vida, a sucessão desses movimentos desenvolve a organização, dando lugar à 

nutrição, a primeira das faculdades da vida. Desta, logo nasce a segunda das 

faculdades, o crescimento dos corpos 54. Ainda para Lamarck, a 

superabundância de nutrição, ao dar lugar ao crescimento desses corpos, 

prepara-os para que,  com os recursos da organização, criem corpos 

semelhantes, fornecendo, assim, os meios de reprodução, a terceira das 

faculdades da vida55. 

Lamarck parece desconhecer as experiências, como a de L. Spallanzani 

(1729-1799), contrarias à geração espontânea56. No entanto, em Lamarck, a 

ideia de geração direta se apresenta como uma necessidade lógica, um elo 

indispensável em suas teorias sobre a vida, mesmo considerando que isto só 

aconteça na formação de organismos inferiores.  

O próprio Lamarck afirma que nunca ocorreu, nem ocorrerá de a matéria 

não organizada e desprovida de vida, seja qual for sua natureza, produzir 

diretamente, ainda que em ambiente favorável, um inseto, um peixe ou uma 

ave. Tais animais podem obter a vida apenas via nascimento57.  Segue-se, 

nesses casos, toda uma explicação detalhada do processo de fecundação e 

gestação (germinação e incubação nos casos respectivos de plantas e aves), 

																																																								
52 Idem, Philosophie Zoologique, II :59 
53 Ibid. 
54 Ibid., II: 63-64  
55 Ibid., II:.65,  
56 Vide: Carvalho e Prestes, Controvérsia entre Needham e Spallanzani sobre a Geração 
Espontânea. Acervo da USP, São Paulo, 2013.   
57 Lamarck, Recherches, 104 
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de acordo com suas observações, sempre guiadas pelas concepções que 

manteve sobre as transformações dos tecidos celulares58. 

 

 

2.2.4 Resultados imediatos da vida num corpo 

 

 

           Lamarck considerava que as leis que regem todas as mutações 

observadas na natureza, jamais estão em contradição com elas mesmas, 

produzindo nos corpos vivos resultados muito diferentes daqueles que são 

observados nos corpos privados de vida59.  Logo, defendia que os corpos vivos 

eram regidos por leis particulares que ultrapassavam o império das atividades 

químicas. Lamarck60 tenta embasar esse raciocínio em questões, então, 

prementes para os estudos de economia animal (área que ajudaria a gerar a 

fisiologia moderna) como a relação, ou não, entre irritabilidade e sensibilidade, 

suas ações específicas e possíveis proveniências61. 

De todo modo, para Lamarck, assim como para outros estudiosos da 

época, essa Força Particular ou Força Vital62 seria algo inerente aos reinos 

organizados e motivo maior de seu diferencial e de sua existência. No entanto, 

nosso autor não justifica tal força através de qualquer argumento 

																																																								
58  Idem, Philosophie Zoologique, 70-71; 76 
59 Ibid., II: 84  
60. Ibid., I:87 
61 Para verificar antecedentes e desenvolvimentos do caso francês, diretamente relacionado 
com o período e a obra de Lamarck, cf. Waisse, Amaral & Alfonso-Goldfarb, “Raízes do 
vitalismo francês”, uma vez que as concepções de irritabilidade e sensibilidade, sempre 
múltiplas e controversas, mas centrais à fisiologia do XVIII, tiveram suas origens em A. Von 
Haller. Para um estudo aprofundado, cf. Steinke, Hubert. Irritating Experiments: Haller's 
Concept and the European Controversy on Irritability and Sensibility, 1750-90. (Clio Medica 76). 
Amsterdam/N. York: Rodopi, 2005.  
62 O tema da força vital é dos mais ricos e polêmicos em história da fisiologia. E, embora alguns 
tenham considerado que quando em1818, Friedrich Wöhler, , a partir do cianato de amônia 
produziu a ureia, as teorias a respeito caíram por terra, essa tese foi ultrapassada há tempo. 
Vide, por exemplo: Silvia Waisse Priven, “Ideias sobre matéria e vida, ou as várias “mortes” do 
vitalismo”, in Atas Cesima Ano X, org A. M. Alfonso-Goldfarb; L. Zaterka; M. H. M. Ferraz (São 
Paulo: PUC/SP, 2006) ; cf. também Paulo H. Oliveira Vidal e Paulo Alves Porto, “Algumas 
contribuições do episódio histórico da síntese artificial da ureia para o ensino de química”, 
História da Ciência e Ensino, Volume 4, 2011 – pp. 13-23; uma análise aprofundada sobre o 
tema, com seus antecedentes e consequentes, encontra-se no estudo da autora supracitada 
Waisse Priven, d & D: duplo Dilema: du Bois-Reymond e Driesch, ou a vitalidade do Vitalismo. 
São Paulo: FAPESP/EDUC, 2009; vários estudos, considerados clássico sobre tema, também 
se encontram em Guido Cimino & François Duchesneau, (org) Vitalisms from Haller to the Cell 
Theory. Biblioteca di Physis, no. 5. Florença: Leo S. Olschki, 1997. 
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transcendente, pois considera que a fonte desta não é outra senão a mesma 

causa excitante dos movimentos vitais. Toma, assim, o caminho daqueles 

estudos que consideravam que os efeitos, nos organismos, das atividades 

químicas, bem como das físicas ou mecânicas, seriam sempre influenciados, 

modificados e alterados pela Força Vital63. Em termos explicativos, a Força 

Vital funcionaria como uma espécie de princípio heurístico adicional para dar 

conta da grande diversidade e singularidade daquilo que é vivo.  

 Lamarck concebia a Força Vital como algo em perpétua tensão com as 

forças que dirigem os demais corpos inanimados, e a vida era definida como 

uma espécie de combate entre essas duas forças, tão distintas. Assim, se 

justificaria o constante ciclo de decaimento, regeneração e recomposição dos 

corpos organizados. Resume, dizendo: 

  

 “Se todos os atos da vida e todos os fenômenos 
orgânicos sem exceção, não são senão o resultado das 
relações que existem entre as partes continentes num 
estado apropriado, e dos fluídos contidos colocados em 
movimento, por meio de uma causa estimuladora que 
excite esses movimentos, os efeitos seguintes deverão 
necessariamente prover a existência num corpo, de 
ordem e do estado de coisas que acabei de enunciar” 64.  

 

Os exemplos apontados por Lamarck de tais efeitos são: 1) o 

Transformismo nas partes continentes e nos fluidos contidos; 2) as perdas 

reais das partes continentes e dos fluidos contidos, ligados à dissipações, 

secreções, etc.; 3) a necessidade de reparar as perdas experimentadas; para 

isso, é necessário a introdução de novas matérias; 4) as combinações de 

diversos tipos que as circunstâncias de diferentes atos da vida colocam em 

ação65. Ele pensava que estes efeitos eram exercidos de maneira diferente no 

interior da cadeia gradual dos seres vivos. Lamarck explicou que há diferenças 

entre os vegetais e os animais66, pois os vegetais formam combinações diretas, 

reunindo os elementos livres após tê-los modificado e produzindo 

imediatamente os compostos. Ao passo que, os animais, modificam esses 

																																																								
63 Lamarck, Philosophie Zoologique, II :88. 
64 Ibid., II : 89 
65 Ibid., II : 90  
66 Ibid., II : 101-102 
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compostos ao transformar a natureza deles e aumentar a proporção dos 

princípios, de maneira notável. Concluiu que as combinações que ocorriam nos 

organismos animais se davam de modo indireto. 

Nosso autor chamou a atenção para o fato de que as substâncias dos 

corpos vivos, assim como as matérias de secreção que irão produzir, através 

da ação orgânica, podiam variar: 1) segundo a própria natureza do ser vivo que 

as forma; se animal ou vegetal; se animal com vértebra ou sem vértebra; 2) 

segundo a natureza do órgão que os separa das outras matérias, após sua 

formação (ex.: secreção do fígado); 3) segundo a força ou fraqueza dos órgãos 

dos seres vivos e de sua ação (ex.: se é jovem ou adulto); 4) segundo a 

integridade das funções orgânicas, se perfeita ou se alterada (ex.: as matérias 

de secreção de um homem saudável, não podem ser as mesmas de um 

homem doente); 5) segundo o calórico que se forma no ambiente, favorecendo 

a vida quando for abundante e desfavorecendo quando for raro67. 

 

 

2.2.5 Sobre as faculdades comuns a todos os seres vivos 

 

Nas organizações mais simples, em que a vida ocorre sem órgãos 

especiais, já é possível encontrar, segundo Lamarck, as faculdades comuns a 

todos os corpos vivos68.  Estas faculdades são: a nutrição; a composição dos 

corpos em sua forma própria; o desenvolvimento e crescimento, nos devidos 

termos de cada um; a regeneração ou capacidade de produzir corpos 

semelhantes.  Estas faculdades formariam, de fato, uma espécie de ciclo, no 

qual a nutrição estaria envolvida, inicialmente, com a formação e o 

crescimento. Entretanto, quando as duas últimas se completassem, a nutrição 

passaria a ser reparadora, equilibrando o organismo e preparando a 

reprodução ou produção de novos corpos. Em outras palavras, a faculdade de 

reprodução só começava a se desenvolver quando a capacidade de 

crescimento diminuísse.  

Lamarck defendeu essas concepções em seus trabalhos de observação 

dos órgãos reprodutores (partes sexuais) – tanto em animais, como em 

																																																								
67 Ibid., II : 105 
68 Ibid., II : 105 
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vegetais – e verificou que eles começam a se desenvolver quando o 

crescimento do indivíduo está terminando69. Algo que também ocorreria em 

animais muito simples, desprovidos de órgãos sexuais, nos quais a divisão ou 

produção de corpos semelhantes aconteceria quando a nutrição atingisse seu 

termo máximo, completando, desse modo, o crescimento. Ele acrescentou que, 

em circunstâncias desfavoráveis geradas por hábitos ou pelas condições 

climáticas, as partes flexíveis no interior do corpo vivo podem se tornar rígidas. 

Como consequência disso, ocorreria uma grande diminuição do orgasmo e a 

nutrição não mais poderia reparar as perdas do organismo, antecipando o 

processo de envelhecimento e morte. Para Lamarck, esses processos 

resultavam, de modo geral, do desequilíbrio ou conclusão do ciclo vital, levando 

ao endurecimento progressivo dos órgãos e trazendo como resultado a 

diminuição proporcional da intensidade do orgasmo e da irritabilidade70.  

Depois de indicar quais seriam e que papel teriam as funções comuns 

nos seres vivos, Lamarck discutiu aquelas que são particulares. Para tanto, 

começou a discorrer sobre sua teoria transformista e, novamente, insistiu que a 

composição da organização nos seres vivos respeitaria uma progressão 

evidente. Como consequência, corpos que ocupassem lugares diferentes 

nessa progressão não teriam a mesma organização, nem seriam portadores 

dos mesmos órgãos71. Nosso autor criticou o esforço vão de muitos naturalistas 

que buscavam identificar órgãos, mesmo em animais bem simples. Começou a 

discorrer sobre as faculdades particulares, que seriam: a digestão de 

alimentos; a respiração por meio de órgão especial; a realização de locomoção 

e de ações através de órgãos musculares; a capacidade de sentir ou 

experimentar sensações; a multiplicação através da geração sexual; a 

existência de fluidos essenciais na circulação; a existência da inteligência num 

grau qualquer72. 

Apesar da digestão ser a primeira das faculdades particulares, Lamarck 

registrou que esta é exercida pela maioria dos animais. Essa função consistia 

no processo de transformação alimentar que resultava no quilo, substância 

destinada a renovar e a reparar os fluidos essenciais do indivíduo. As 

																																																								
69 Ibid., II : 110 
70 Ibid., II : 115 
71 Ibid. 
72 Ibid., II : 120 
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organizações que não possuíssem esta faculdade, ficariam restritas à 

assimilação de alimentos fluidos, como no caso de todos os vegetais e de 

certos animais simples, por exemplo, os infusórios.  

Ao discorrer sobre a segunda dessas faculdades, a respiração através 

de órgão especializado, apontou que esta é característica somente em certos 

animais e, portanto, menos geral que a digestão. A finalidade desta função era 

reparar os fluidos essenciais no indivíduo de forma rápida, algo que a lenta via 

alimentar não poderia proporcionar, comprometendo a reparação73. 

Considerou, ainda, que os organismos simples não possuiriam a respiração por 

órgão especializados, pois somente os mais complexos e perfeitos teriam 

necessidade da grande quantidade de energia que esta função 

proporcionava74. 

A Terceira faculdade, proporcionada pelo sistema de músculos, era 

particular dos seres vivos que executavam ações, se locomoviam e dirigiam 

seus atos, por meio das tendências, hábitos, sentimentos interiores ou mesmo, 

pela inteligência.   

Lamarck acompanha a ciência da época que considerava a ação 

muscular como decorrente de influências nervosas. Segue-se disso que o 

sistema muscular só poderia se constituir após o estabelecimento do sistema 

nervoso, sendo mais simples (do que) e comandado (por) este último. Assim, 

quando o sistema nervoso enviasse seu fluído sutil às fibras ou aos feixes 

musculares para colocá-los em ação, o processo era muito mais simples do 

que era “necessário” para produzir sentimentos.Consequentemente a 

faculdade ação e locomoção por intermédio dos órgãos musculares, existiria 

num número muito maior de animais, do que a faculdade de sentir. Lamarck 

estava seguro de que o sistema muscular existia, inclusive, em classes menos 

complexas, como a dos insetos75. 

A Quarta faculdade, a sensibilidade, ou possibilidade de experimentar as 

sensações, segundo Lamarck, seria ainda menos frequente em organismos 

																																																								
73 Naturalmente, Lamarck desconhece os trabalhos sofisticadíssimos sobre a respiração feitos 
por Lavoisier e P. S. Laplace, em1780, e mais especificamente, aquele realizado por ele em 
colaboração com A. Seguin, em 1789. A respeito de cada um destes, vide, respectivamente, 
Neves, “A Mémoire sur la Chaleur”; Holmes, Lavoisier and the Chemistry (em particular, 
capítulos 16 e 17).  
74 Lamarck, Philosophie Zoologique, II :123-127  
75 Ibid., 131 
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vivos do que a anterior. Esta faculdade também dependia do sistema nervoso, 

mas com uma conexão bem mais complexa e direta do que a ação muscular. 

As particularidades atribuídas por Lamarck a esta função seriam de tal ordem 

que todas as plantas e a imensa maioria dos animais inferiores não possuíam 

qualquer traço de sensibilidade76. Na enorme controvérsia, indicada 

anteriormente77, sobre sensibilidade e irritabilidade, Lamarck teria assumido a 

primeira como presente apenas em indivíduos altamente organizados. Por isso 

a caracterização um tanto bizarra – embora coerente – que vemos aqui.  Não é 

difícil, assim, pensar este caso como mais um exemplo, entre outros inúmeros 

em sua obra, da argumentação constante e essencialmente comprometida em 

dar voz às leis gerais da organização, por ele desenhadas. Apesar de seu 

envolvimento em discussões mais amplas sobre fisiologia, o efetivo norte das 

pesquisas de Lamarck foi expressar a gradativa e ininterrupta escala dos 

organismos, visando dar consistência a sua interpretação evolutiva.  

            Considerando as faculdades particulares, descritas por Lamarck, a 

Quinta é a geração sexual. Nosso autor destacou que essa função não era 

comum e tampouco essencial a toda escala dos seres vivos, embora à todos 

os  organismos fosse dado o poder de se reproduzir. Tratava-se, portanto, de 

uma função bastante especializada que, segundo ele, objetivaria operar (a 

partir de indivíduos dos dois sexos ou de um hermafrodita) a fecundação de um 

embrião, podendo ser suscetível a desenvolver a vida. E, após esse processo 

de desenvolvimento, surgia um individuo semelhante aos que lhe deram 

origem78. A existência de órgãos particulares femininos e masculinos em 

indivíduos separados (ou um conjunto desses órgãos em hermafroditas) seria, 

para Lamarck, uma prova da especialização e evolução natural de plantas e 

animais. Uma vez que, nos estágios iniciais da Natureza, esta só pôde dar 

formação a indivíduos muito simples e delicados, não teve como provê-los de 

órgãos particulares para que realizassem funções tão elaboradas quanto a 

reprodução sexual79. 

																																																								
76 Ibid., II : 135 
77 Vide a nota 21, supracitada. 
78 Nota-se aqui a aderência às ideias dos epigênistas que, opostos às teses preformistas 
tradicionais sobre a constituição embrionária, incitaram outra das grandes polêmicas da época, 
não por acaso, envolvendo mais uma vez nomes como o de Haller. Para melhor compreensão 
do tema, vide, por exemplo, a revisão e estudo de Roe,. Matter, Life, and Generation. 
79 Lamarck, Philosophie Zoologique, II :137 
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A sexta faculdade, a circulação, existiria apenas em animais 

característicos de níveis superiores da escala evolutiva. Lamarck escreveu que 

essa faculdade provém de uma função orgânica envolvida na aceleração dos 

movimentos do fluido essencial para certos animais. Essa função é executada 

a partir de um sistema de órgãos que lhes são próprios e particulares. 

Conforme seria de esperar, nosso autor irá se deter na explicação das 

diferenças e aprimoramento desses órgãos, de acordo com a posição ocupada 

pelos animais que os possuíssem na escala evolutiva. Novamente, repete o 

argumento da simplicidade que é típica nos organismos que estão nos estágios 

iniciais da Natureza. Dessa maneira, atribuiu à ausência de órgãos particulares, 

o fato de que os animais imperfeitos possuam, apenas, o fluido essencial em 

seus tecidos celulares. Ele considerou que as novas etapas do 

desenvolvimento natural, acabaram trazendo mais ação e mais aprimoramento 

e, com isso, favoreceram a constituição de órgãos particulares. Estes, por sua 

vez, eram conservados e sempre aprimorados pelos estágios subsequentes da 

organização.  

 Lamarck afirmou que seria através dessa sequencia de acúmulos e 

aperfeiçoamentos que a Natureza teria alcançado a circulação respiratória 

completa que acompanha a circulação geral do sangue. Característica 

exclusiva de aves e mamíferos, ou seja, dos organismos superiores na escala, 

para Lamarck, a circulação respiratória completa faria com que o coração 

destes animais pudesse desenvolver as estruturas necessárias para executar 

uma grande aceleração do movimento sanguíneo. Deste modo, o sangue 

proporcionaria condições adequadas para que a temperatura interior desses  

animais se elevasse acima daquela do ambiente80. É possível notar, nessa 

sequencia argumentativa, a clara vinculação que existe, para Lamarck, entre 

suas ideias sobre o surgimento e desenvolvimento de faculdades particulares e 

superiores – como a circulatória – e seu desenho da necessária e inexorável 

evolução orgânica.  

Finalmente, chegamos ao relato de Lamarck81 sobre a Sétima das 

faculdades particulares que, para ele, seria a mais admirável de todas e uma 

obra-prima da Natureza: a inteligência. Esta seria a menos frequente de todas 

																																																								
80 Ibid., II : 144-146 
81 Ibid., II :147 
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as faculdades, pois mesmo em suas formas mais imperfeitas, só ocorre num 

número proporcionalmente pequeno de organismos.  

Para Lamarck, o órgão desenvolvido para produzir os atos de 

entendimento – a inteligência – estaria sobreposto ao foco do sistema nervoso 

ou centro de relacionamento dos nervos.  Com isso, ambos estão localizados 

de modo contíguo, no cérebro. Lamarck considerava que a natureza da 

substância que os constitui é sempre a mesma, mas apenas os animais mais 

perfeitos – que apresentam um cérebro com dois hemisférios – possuem 

efetivamente a faculdade da inteligência. Disso derivam suas conclusões de 

que animais que possuem apenas sensibilidade, só seriam capazes de ter 

simples percepções dos objetos, sem, entretanto, formar ideias, comparações 

ou julgamentos, sendo conduzidos em suas ações, por necessidades e 

tendências habituais82. 

 

 

 

 

 

2.3 PARTE III DO FILOSOFIA ZOOLÓGICA  

 

Nesta parte três, Lamarck trava um diálogo mais direto com aspectos 

relacionados ao foco central de nossa tese. Ou, dito de outra maneira, aí se 

concentra a maioria de seus argumentos sobre as questões do sentir e do 

pensar nos organismos.  

Lamarck introduz essa parte com um longo discurso, de várias páginas, 

onde resume algumas de suas ideias mais relevantes sobre o tema83. Devido à 

importância dessa introdução, oferecemos alguns de seus trechos, a seguir: 

 

 “As funções do cérebro são de uma ordem 
totalmente diferente: elas consistem em receber, por 
intermédio dos nervos, e em transmitir imediatamente à 
mente as impressões dos sentidos, e em conservar os 
traços dessas impressões, e em reproduzi-los com maior 
ou menor prontidão, nitidez e abundância quando a mente 

																																																								
82 Ibid., II : 149 
83 Ibid., II : 156 
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tiver necessidade para as suas operações, ou quando as 
leis de associação de ideias reconduzi-las, enfim, 
transmitindo-as aos músculos, sempre por intermédio dos 
nervos, as ordens da vontade”84.  

 

E, na sequência: 

 

“Ou essas três funções, supondo influência mútua, nunca 
incompreensível da matéria divisível e do seu eu 
indivisível, hiato intransponível no sistema de novas ideias 
e pedra eterna de tropeço de todos os filósofos, 
encontram-se, mesmo tendo ainda uma dificuldade que 
não tem necessariamente à primeira: não somente nós 
não compreendemos, nem compreenderemos jamais, 
como quaisquer traços, impressos dentro de nosso 
cérebro, podem ser percebidos pela nossa mente e aí 
produzir as imagens; mas por mais delicadas que sejam 
as nossas pesquisas, esses traços não se mostram de 
nenhum modo aos nossos olhos e nós ignoramos 
inteiramente qual é a sua natureza, embora o efeito da 
idade e das doenças sobre memória, não nos deixe 
duvidar, nem de sua existência, nem de sua sede”. 85 

 

Lamarck questionou se, um dia, o homem obterá tal tipo de 

conhecimento sobre a inteligência ou se conseguirá penetrar os segredos da 

natureza da mente humana.  Parece, no entanto, otimista, pois admite que o 

homem já chegou a uma certa quantidade de descobertas importantes, muitas 

das quais, antes fora de seu alcance. Explica86, ainda, que o ser particular a 

que deu o nome de mente, tem relação direta com os atos do cérebro, cujas 

funções são de uma ordem diferente daquelas de outros órgãos do indivíduo. 

Lamarck percebe os problemas da época para observar os traços que 

ideias e pensamentos imprimem em nosso cérebro, a partir da percepção dos 

sentidos, embora não restassem dúvidas sobre a sua existência. 

Sugere, então, os traços gerais de seu método para averiguar questões 

com esse grau de dificuldade. As máximas de tal método, resumidamente, 

seriam: não impor ao assunto julgamentos absolutos, quase sempre feitos sem 

fundamento e ao acaso; recolher com cuidado os fatos disponíveis e já 

observados sobre o assunto; em seguida, recorrer à experiência por todos os 

																																																								
84 Grifo nosso. 
85 Ibid., 157 . Lamarck cita: Cuvier, Rapport a l’Institut sur un mémorie, 5 (gifo nosso). 
86 Lamarck, Philosophie Zoologique,158 
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meios que forem possíveis; uma vez bem apreendida essa experiência, junta-

se a ela todas as inferências fornecidas por observação de fatos análogos ou 

ainda aqueles que num primeiro momento possam ter escapado ao 

observador. Segundo pensa, com esse método é possível chegar a conhecer 

as causas de uma multidão de fenômenos naturais, e talvez até mesmo os que 

parecem ser os mais incompreensíveis. 

Ao considerar as qualidades de tal método, Lamarck diz que, através 

deste, seria possível até mesmo desvendar fenômenos, antes 

incompreensíveis. Mas, termina por reconhecer que, talvez, nem mesmo essa 

abordagem fosse suficiente para averiguar, da forma devida, fenômenos como 

os da mente. 

Volta, assim, a oferecer os argumentos que lhe eram possíveis, naquele 

momento, sobre a questão das funções mentais87. Logo de saída, porém, 

emerge em questões que foram, eram e seriam cruciais em todo e qualquer 

tempo, a saber: se o físico e o moral têm uma origem comum; se as ideias, o 

pensamento e a própria imaginação são todos apenas fenômenos da natureza 

e, por consequência, somente fatos da organização. Se assim for, Lamarck 

considera que pertenceriam ao campo do zoólogo, que deve pesquisá-los 

refletindo sobre o que são as ideias, como elas se produzem, como se 

conservam, isto é, como a memória as renova, como as evoca tornando-as 

novamente sensíveis. 

Nota-se aqui que Lamarck – já distante do debate sobre a relação corpo 

e alma, tradicionais até épocas imediatamente anteriores – escolheu, 

deliberadamente, colocar como fundamento do seu trabalho a organização 

biológica. Talvez por isso não seja possível encontrar em sua narrativa 

nenhuma atribuição à alma ou mesmo a algum princípio para justificar a 

vitalidade ou a força vital. Algo que explicaria sua proposta88 – nesta terceira 

parte da obra – de estudar tais fenômenos, como decorrência  da organização, 

tentando averiguar suas causas, bem como conhecer os meios através dos 

quais os órgãos executam as funções mentais. Aliás, ele próprio dirá que, 

naquele momento, não teria como duvidar que os atos da inteligência não 

fossem unicamente o resultado da organização animal. E, dessa forma, irá 

																																																								
87 Ibid., 160 
88 Ibid.,161 
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colocar no centro de suas concepções as relações entre fluidos, que se movem 

dentro do animal e as partes de seus corpos que contém esses fluidos89. 

 

 

 

 

2.3.1 Sobre o Sistema Nervoso, sua formação e os diferentes tipos de 

funções que pode executar. 

 

Segundo Lamarck90, o sistema nervoso do homem e dos animais mais 

perfeitos se compõe de diferentes órgãos particulares, muito distintos e 

próprios. Diz ainda que, dependendo de seus aperfeiçoamentos, constituiriam 

diversos sistemas de órgãos que têm entre eles uma conexão íntima, formando 

um conjunto dos mais complicados. 

Suas provas disso seriam91:  

1. Que nem todos os animais possuem, genericamente, este 

sistema de órgãos. 

2. Que, em seu estado original e, consequentemente, em sua 

grande simplicidade, os animais que o possuem tem somente a faculdade de 

movimento muscular. 

3. Que, em sequências mais compostas de suas partes, este pode 

comunicar aos animais, além da execução do movimento muscular, também a 

sensibilidade. 

4. Uma vez completo em todas as suas partes, este dá aos animais, 

a faculdade do movimento muscular, aquela de experimentar as sensações e, 

por fim, aquela de formar ideias, de comparar as ideias entre si, de produzir os 

julgamentos ou, numa palavra, da inteligência (embora essa inteligência possa 

estar mais ou menos desenvolvida, conforme o grau de aperfeiçoamento da 

organização). 

Segundo nos diz92, esse sistema – em toda organização animal onde se 

apresenta – oferece uma massa medular principal, seja dividida em partes 

																																																								
89 Grifo nosso 
90 Ibid., 165 
91 Ibid., 166 
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separadas, seja reunida numa só, e dos filetes nervosos que irão se 

encaminhar para essa massa. Todos esses órgãos apresentam, no interior de 

sua composição, três tipos de substâncias, de natureza bem diferente, a saber: 

a. Uma polpa medular muito mole e de uma natureza particular; 

b. Um invólucro aponevrótico que circunda a polpa medular, 

fornecendo as bainhas a esses prolongamentos e a esses filetes, 

mesmo os mais delgados, e cuja natureza e propriedades não são os 

mesmos que o da polpa que ela encerra. 

c. Um fluido invisível e muito sutil que se move dentro da polpa, 

sem ter necessidade de uma cavidade aparente, retido, lateralmente, por 

bainhas que não penetra. 

Estes três tipos de constituintes do sistema nervoso93, por sua 

distribuição, suas relações, e através dos movimentos do fluido sutil, 

produziriam os fenômenos orgânicos mais admiráveis. 

Lamarck explica que, seja para executar o movimento muscular, seja 

para executar a função da sensibilidade, é necessário que haja um centro de 

ligação para os nervos. 

No primeiro caso, o fluido sutil parte do centro comum para se dirigir às 

partes que colocará em ação. No segundo caso, o mesmo fluido, movido pela 

causa que o afeta, parte da extremidade do nervo afetado, para se dirigir ao 

centro de ligação e aí produzir o estremecimento que dá lugar á sensação. 

Afirma, ainda, que mesmo os atos do órgão da inteligência não se tornariam 

palpáveis no indivíduo sem esse centro de ligação. E, tal centro se encontraria 

localizado numa parte qualquer da massa medular principal que sempre se 

constitui na base do sistema nervoso. Vale ressalvar que os filetes e cordões a 

que se refere Lamarck são os nervos. De tal sorte que, em animais sem 

vértebras estes podem se manifestar como gânglios separados ou como uma 

medula longitudinal nodosa; enquanto que nos animais com vértebras, a massa 

medular forma a medula espinhal e a medula alongada que se junta ao 

cérebro. E, na sequencia, refere-se a uma possível experiência:   

 

																																																																																																																																																																			
92 Ibid., 166 
93 Ibid., 167 
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 “Nós podemos suprimir inteiramente o cérebro de uma 
tartaruga, de uma rã, sem que esses animais deixem de 
mostrar, pelos seus movimentos, que eles têm ainda as 
sensações e uma vontade; eu responderei que nós não 
destruímos, nessa operação, sequer uma porção da 
massa muscular principal, e que esta que foi removida 
não é a que contém o centro de ligação ou o sensorium 
comum, pois os dois hemisférios que formam a massa 
principal daquilo que nós nomeamos cérebro, não o 
encerram” 94.  

 

Naturalmente, Lamarck discorda 95 da existência de insetos e vermes 

que, ao serem cortados em dois ou mais pedaços, formam no mesmo instante 

dois ou mais indivíduos, cada um com o seu sistema de sensação e vontade 

próprias, mito ainda bem difundido então. Também contesta a afirmação de 

Cuvier96 de que “quanto mais a massa de matéria nervosa for igualmente 

distribuída, menos o papel das partes centrais é essencial”. Uma vez que, para 

Lamarck o sistema nervoso não pode existir, nem executar a menor de suas 

funções, sem ser composto de uma massa medular principal que contenha um 

ou muitos centros, para fornecer a excitação dos músculos. Deste ou destes 

centros partem os diferentes nervos sem os quais a faculdade de sentir não 

pode ocorrer, em nenhum animal.  

Explica também que, ao ser  extremamente difícil seguir esses nervos 

até o seu centro de ligação, muitos anatomistas negam a existência desse 

centro comum, essencial para a produção da sensibilidade. E por isso, muitos 

consideravam a sensibilidade como um atributo de todos os nervos. Da mesma 

forma, rebate a difusa ideia de que essa sensibilidade provenha da alma. Aliás, 

a esse respeito dirá que é suficiente pensar que o homem está dotado de uma 

alma imortal, sem jamais nos ocuparmos de sua sede, limites ou corpo 

individual, nem de sua conexão com os fenômenos da organização, pois tudo 

que poderemos dizer a esse respeito será sempre sem base e puramente 

imaginário. 

Na verdade, diz Lamarck 97 que aquilo que tomava e definia suas 

preocupações era a Natureza e ela deveria ser exclusivamente o objeto de 

																																																								
94 Ibid., 169-170 
95 Ibid., 170 
96 Ver A Anatomia Comparada de M. Cuvier, II: 94. 
97 Ibid., 172 
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seus estudos. Afirma, ainda98 que as causas dos fenômenos somente deveriam 

ser estudados se fossem naturais. E os fenômenos que aqui se propõe a 

estudar tem como assento o cérebro.  

Para Lamarck, o verdadeiro cérebro é a parte medular que contém o 

centro das sensações, para o qual vão se dirigir os nervos dos sentidos 

particulares, embora sejam difíceis de reconhecer e determinar99, tanto nos 

animais possuidores de inteligência, como no homem pela contiguidade que 

existe entre o cérebro e os dois hemisférios. Vale lembrar que, segundo ele, a 

formação das ideias, dos julgamentos, dos pensamentos e outras funções 

mentais, não eram propriamente funções do cérebro. Mas isso se daria 

“naquele outro órgão” acrescido ao cérebro, ou seja, aquele formado pelos dois 

hemisférios. 

Lamarck acreditava100 que a membrana envolvente da medula espinhal, 

medula alongada, cerebelo, cérebro e dos seus hemisférios tinha o papel 

específico de reter dentro da substância medular o fluido particular que ali se 

movia de modo diverso. Enquanto que, nas extremidades onde os nervos 

terminam (nas partes dos corpos) essas bainhas seriam abertas, permitindo a 

comunicação do fluido nervoso com essas partes101. 

Lamarck102 acreditava que os fluidos invisíveis (e livres) que mantém a 

irritabilidade e os movimentos em animais mais simples, quando passaram a 

formar parte da organização de animais muito mais complexos, adquiriram uma 

modificação enorme, transformando-se em fluidos contidos, embora sempre 

invisíveis.  

Em resumo103: a evolução do processo nervoso começaria pela 

produção de pequenas massas de substância medular e, quando a 

composição da organização animal fornecesse os meios, estas se reuniram em 

uma principal.  Dentro dessa massa, o fluido nervoso passou a ser retido pelas 

bainhas nervosas. Assim, por intermédio de seus movimentos, nasceria a 

																																																								
98 Ibid., 172 
99 Uma determinação mais precisa das principais vias e centros neurais só acontecerá 
aproximadamente 100 anos depois, pelo genial histologista Santiago Ramon y Cajal (1852-
1934) e sua equipe, na Espanha, através de técnicas de contraste com utilização de prata. 
100 Ibid., 174 
101 Toda essa nomenclatura, forma e situação descritas por Lamarck, pertencem à anatomia de 
sua época. 
102 Ibid., 178 
103 Ibid. 
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massa medular que se tornaria o foco dos filetes e cordões nervosos dirigidos 

às diferentes partes do corpo104.  

Nos animais vertebrados, a massa medular principal é composta pelo 

cérebro e os seus acessórios, a medula alongada e a medula espinhal. Parecia 

a Lamarck que a porção dessa massa que produziu as outras foi a medula 

alongada, pois é desta porção que partem os apêndices medulares (as pernas 

e as pirâmides) do cerebelo e do cérebro, a medula espinhal, enfim, os nervos 

dos sentidos particulares. Desse modo, pondera105 que o cérebro e os seus 

hemisférios são neste caso bastante volumosos, ao passo que a medula 

espinhal, fracamente exercitada, tem uma espessura pequena. Com os peixes 

dá-se o procedimento inverso: a medula espinhal é espessa e o cérebro é 

pequeno, porque a ênfase neles está no movimento muscular. Ou seja, mais 

uma vez, e como sempre, Lamarck elabora seus argumentos norteado pela 

escala gradual da evolução orgânica.  

A partir dai106, ele deixa de tecer consideração sobre a formação do 

sistema nervoso para se concentrar em suas funções. Mais uma vez, de 

acordo com a composição da organização dos animais, estes podem 

manifestar quatro tipos de faculdades diferentes: 

1. Provocar a ação dos músculos; 

2. Dar lugar à sensibilidade, quer dizer, constituir sensações; 

3. Finalmente, formar ideias, julgamentos, pensamentos, 

imaginações, memórias, etc. 

Lamarck acreditava que por detrás de cada umas destas faculdades 

estariam funções diferentes. 

Assim, para ele, os atos do sistema nervoso que dão lugar ao 

movimento muscular são, verdadeiramente, distintos e mesmo independentes 

daqueles que produzem as sensações. Por exemplo, para que o movimento 

muscular possa ocorrer, o sistema nervoso emite seu fluido a partir de um 

centro e este se dirige através dos nervos para os músculos que devem agir107. 

Para a execução de ações em diferentes órgãos atua o mesmo princípio: o 

																																																								
104 Ibid., 180. Lamarck acredita que todos os outros órgãos teriam passado por esse mesmo 
processo: quanto mais foram excitados, mais se desenvolveram. 
105 Ibid., 182. 
106 Ibid., 184-185. 
107 Ibid., 185. 
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fluido nervoso de um centro se dirige para onde se espera a ação. Lamarck 

estende essas ideias quando diz que: 

“Relativamente ao fluido nervoso que parte do seu 
reservatório para se dirigir às partes do corpo, uma 
porção deste fluido está a disposição do indivíduo, que o 
coloca em movimento com a ajuda das emoções do seu 
sentimento interior, quando uma necessidade qualquer as 
excita, ao passo que a outra porção se distribui 
regularmente, sem a participação da vontade deste 
indivíduo, às partes que, para a conservação da vida, 
devem ser colocadas sem cessar em ação” 108.  

 

Segundo Lamarck109, os nervos dirigidos àqueles músculos que são 

independentes da vontade do indivíduo, como também aos órgãos vitais, têm a 

sua substância medular mais densa do que outros nervos. Isso faria com que o 

fluido nervoso se mova com menos velocidade e menos liberdade. Pelo 

contrário, os nervos dirigidos aos músculos, que são dependentes da vontade 

do indivíduo, permitem ao fluído sutil – que contém a liberdade e a velocidade 

de movimentos – impulsionar as emoções do sentimento interior, que colocam 

facilmente esses músculos em ação. 

Ele escreveu 110 que a função do sistema nervoso que é responsável por 

operar a ação muscular, bem como a execução das diferentes funções vitais, 

pode conseguir enviar o fluído sutil dos nervos, do seu reservatório (centro) 

para as diferentes partes. Mas a função do mesmo sistema que opera a 

sensibilidade é bem diferente, por sua natureza e pelas operações que ela 

executa; como já foi falado, pois na produção de uma sensação qualquer a 

direção dos fluídos é inversa. 

Com a inclusão do sentimento interior, Lamarck chega a quatro funções 

executadas pelo sistema nervoso: uma para o movimento muscular, outra para 

as sensações, outra para as emoções do sentimento interior e, finalmente, uma 

para produzir os fenômenos da inteligência, vontade, julgamento, 

pensamentos, memória, etc; representando as verdadeiras funções mentais 

superiores111. 

																																																								
108 Ibid., 186. 
109 Ibid., 187. 
110 Ibid., 188. 
111 Lamarck passa a discutir a terceira função do sistema nervoso, que consiste na efetivação 
das emoções do sentimento interior (grifo nosso), executada por meio de um estremecimento 
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2.3.1.1 O Sistema Nervoso Completo em todas as suas Partes 

 

Lamarck afirma112 que somente nos animais com vértebras a natureza 

completou o sistema nervoso com todas as suas partes. Diz ainda que, 

provavelmente, nos mais imperfeitos entre estes (peixes), a natureza começou 

a projetar o órgão acessório do cérebro, que se compõe de dois hemisférios 

dobrados, opostos um ao outro, mas reunidos em sua base. O cérebro, 

propriamente dito, deve ter sido constituído por meio do centro sensitivo. Para 

ele, esses hemisférios, quando bem desenvolvidos, produziam nos animais as 

faculdades superiores.  

Vale lembrar, uma vez mais, que Lamarck dava o nome de cérebro a 

toda massa medular que se acha encerrada dentro da cavidade do crânio, 

independente de quais fossem as suas partes. Mas ele estende suas 

explicações aqui,113 ao dizer que o cérebro, propriamente dito, deveria ser 

distinguido do órgão que lhe é acessório, pois esse órgão não seria essencial à 

existência do cérebro, nem mesmo para a conservação da vida. E, a este 

órgão muito especial em que se formam todos os atos da inteligência, Lamarck 

chamaria de hypocéfalo.  

O próprio Lamarck eternizou, de forma sintética, suas ideias sobre a 

relação entre os aspectos estruturais e os aspectos funcionais do cérebro, 

como se segue: 

“1. Aqueles em que falta o cérebro e, consequentemente, 
os sentidos particulares e um centro de ligação único para 
os nervos, não usufruem do sentimento, mas somente da 
faculdade de mover as partes de seu corpo por meio de 
verdadeiros músculos; 
 
2. Aqueles que possuem um cérebro e alguns sentidos 
particulares, mas cujo cérebro não possui esses 
hemisférios dobrados que constituem o hipocéfalo, 
recebem do seu sistema nervoso apenas duas ou três 
faculdades, a saber: executar movimentos musculares, 

																																																																																																																																																																			
geral da massa livre do fluido dos nervos. Estremecimento que opera sem reação e sem 
produzir nenhuma sensação distinta, além de ser muito particular e bem diferente das duas 
funções anteriores. Ele próprio dará um grande destaque a essa função, mais adiante em sua 
obra, como veremos mais adiante.   
112 Ibid., 204. 
113 Ibid., 205. 
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experimentar sensações, quer dizer, percepções simples 
e fugidias quando um objeto as afeta e, talvez, a 
capacidade de experimentar as emoções interiores; 
 
3. Enfim, aqueles que possuem um cérebro munido de 
hipocéfalo, que é somente um acessório, usufruem do 
movimento muscular e do sentimento, da faculdade de 
emocionar-se e podem, além disso, com auxílio de uma 
condição essencial (a atenção) formar-se de idéias 
impressas sobre o órgão, comparar entre elas muitas 
dessas idéias e produzir os julgamentos; e se os 
hemisférios acessórios do cérebro deles forem 
desenvolvidos e aperfeiçoados, eles podem pensar, 
raciocinar, inventar e executar diferentes atos da 
inteligência.” 114 
 

Lamarck admite a fragilidade e a extrema dificuldade para ele próprio – e 

para a ciência de sua época – em conceber como poderiam se formar as 

impressões que geram as ideias. 

 

 

 

2.3.1.2 Algumas palavras sobre o Fluído Nervoso 

 

Para Lamarck115, todos os fluídos visíveis, contidos no corpo de um 

animal, tais como o sangue ou a linfa, os fluidos secretados, etc., movem-se 

com muita lentidão dentro dos canais ou das partes que o contém. 

Contraditoriamente, porém, seriam capazes de trazer, com a rapidez 

necessária, o momento ou a causa do movimento que produz as ações dos 

animais. Ele observara que essas ações, na maioria dos animais, são 

executadas com uma prontidão e vivacidade surpreendentes, reprimindo, de 

repente, os movimentos ou variando com todas as nuances de irregularidades 

possíveis. No entanto, mesmo com essa aparente contradição, tudo resultaria, 

segundo Lamarck, das relações entre os fluidos contidos ou suas partes 

contendoras ou órgãos afetados por esses fluidos contidos. 

																																																								
114 Ibid., 208. 
115 Ibid., 218. 
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Quanto à natureza do fluido nervoso, Lamarck acredita116 que fosse, 

efetivamente, distinto do fluido elétrico ordinário. Uma vez que, este último 

atravessa, sem se deter, todas as partes de nosso corpo.  Por isso, concebe117 

o fluido nervoso como uma espécie de eletricidade modificada, devido a sua 

permanência dentro dos organismos. Ali teria desenvolvido qualidades 

particulares, como a de ser retido pelos órgãos.   

Em seu modelo explicativo, para que as sensações fossem produzidas, 

o fluido nervoso deveria se mover das partes exteriores do corpo para o centro, 

ou  Lar (foco) das sensações. Ao contrário, no caso da produção do movimento 

muscular – fosse efetuado por vontade do animal, fosse aquele involuntário – o 

fluido nervoso partiria do centro ou foco em direção às partes.  

O emprego desses fluídos geraria perdas, cabendo ao sangue fazer a 

sua reparação continuamente. Assim, animais que consomem o fluido nervoso 

apenas para a produção do movimento muscular tem mais facilidade em 

repará-lo. Já os animais que consomem esse fluido na produção de atos que 

dependem do hipocéfalo, como pensamentos detidos, meditações profundas, 

agitações da mente, reparam-no com mais lentidão, os órgãos perdem energia 

e o repouso da mente é muito difícil.118 Além dessas duas funções, esse fluido 

também produziria no cérebro as impressões.  

 

 

 

2.3.1.3 Principais ideias de Lamarck sobre a sensibilidade física e o 

mecanismo das sensações 

 

Sobre esse assunto, Lamarck estabeleceu alguns princípios119:  

a) Toda faculdade apresentada por animais é, necessariamente, o 

produto de um ato orgânico e consequência de um movimento que ali tem 

lugar; b) Se essa faculdade for particular, ela resulta de uma função ou de um 

sistema de órgãos particulares; c) Se alguma parte do animal permanece 

inativa, esta não ocasiona qualquer fenômeno orgânico ou faculdade.  

																																																								
116 Ibid., 222. 
117 Ibid., 222. 
118 Ibid., 226. 
119 Ibid., 232. 
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Desses princípios deriva a não existência de sensibilidade em animais 

desprovidos de sistema nervoso, uma vez que esta não era uma faculdade 

própria de nenhuma parte do corpo, mas o resultado da função orgânica que o 

produz.  Aos animais sem um sistema nervoso, Lamarck apenas atribui a 

irritabilidade. Mais uma vez, nota-se que, para Lamarck, a diferenciação entre 

sensibilidade e irritabilidade estaria intimamente ligada à gradação 

organizativa.  

Assim, justifica-se que aqueles indivíduos que possuem sensibilidade, 

necessitem de um órgão particular, complexo e sempre estendido sobre todo o 

corpo do animal. Já aqueles que apenas possuem irritabilidade, não exigem 

nenhum órgão especial e tal fenômeno acontece sempre de forma isolada e 

local. Enquanto que, animais possuidores de um sistema nervoso 

suficientemente desenvolvido exibiam tanto a função da irritabilidade quanto 

aquela da sensibilidade. 

Lamarck levanta, a partir daí, importantes questões120: o que é a 

sensibilidade física ou a faculdade de sentir? O que é o sentimento interior de 

existência? Quais são as causas desses fenômenos admiráveis? Como o 

sentimento de existência ou sentimento interior pode dar lugar a uma força que 

faz agir? 

Para respondê-las, começa por fazer a diferenciação entre sensibilidade 

física e sensibilidade moral. A primeira, seria a capacidade de receber 

sensações. A segunda, só poderia ser gerada a partir das emoções que 

produzem os nossos pensamentos. Haveria duas fontes principais para as 

sensações: as impressões que vêm dos objetos externos e as sensações de 

movimentos interiores e desordenados que, exercidas sobre nossos órgãos, 

operam ações perniciosas. Assim, complementa dizendo121 que o sistema de 

sensações se compõe de duas partes distintas e essenciais: 

1. De um foco particular, ao qual chama foco das sensações, que 

deve ser considerado como um centro de ligação de todas as 

impressões que agem sobre nós. 

2. De uma multidão de nervos simples, que partem de todas as 

partes sensíveis do corpo e retornam ao foco das sensações. 

																																																								
120 Ibid., 235. 
121 Ibid., 236. 
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Explica122, assim, que o foco das sensações talvez fosse dividido e 

múltiplo nos animais que possuem uma medula longitudinal nodosa. No 

entanto, conjectura que o gânglio que terminava anteriormente esta medula, 

fosse o esboço de um pequeno cérebro, posto que teria dado nascimento ao 

sentido da visão. Mas, quanto aos animais que possuem uma medula espinhal, 

ele diz não ter dúvidas que o foco de suas sensações não era simples, nem 

único. Pois tal foco estaria situado na extremidade anterior da medula espinhal, 

ou seja, na própria base daquilo que Lamarck nomeou cérebro e, 

consequentemente, debaixo dos hemisférios. 

Lamarck considerava que havia uma harmonia nesse sistema das 

sensações, fazendo com que todas as partes desse sistema se 

correspondessem. Com isso, todas as impressões, tanto interiores, quanto 

aquelas recebidas de fora, produziriam um pronto estremecimento por todo 

esse sistema. Já a percepção não seria uma faculdade atribuível a nenhuma 

das partes do corpo, mas unicamente resultado de uma emoção de todo o 

sistema de sensibilidade, que se torna perceptível num ponto qualquer desse 

corpo. 

Lamarck diferenciou123 os nervos destinados à sensibilidade daqueles 

destinados ao movimento muscular, pois cada um destes exigiria um foco e um 

sistema distinto. No caso da sensibilidade, o mecanismo se inicia quando a 

extremidade de um nervo recebe uma impressão.  Com isso, o fluido sutil 

adquiriria, rapidamente, um movimento, transmitido ao foco das sensações e 

deste para todos os nervos do sistema sensitivo. Nesse mesmo instante, o 

fluido nervoso – reagindo à todos os nervos de uma vez – traria  esse 

movimento geral para o foco comum, onde o único nervo receberia o produto 

de todos os outros e o transmitiria ao ponto do corpo que foi afetado. 

Explicou124, ainda, que não se deve confundir a percepção de um objeto 

com a ideia que pode ser criada pela sensação desse mesmo objeto. 

Igualmente, seria um erro pensar que toda sensação se transforma sempre em 

ideia. Experimentar uma sensação seria algo muito diferente de distingui-la. 

																																																								
122 Ibid., 237. 
123 Ibid., 240. 
124 Ibid., 247. 
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Segundo o autor, a primeira sem a segunda constitui uma simples percepção; 

ao contrário, a segunda, que está sempre unida com a primeira, conduz a 

formação de uma ideia. 

Dentro da concepção de Lamarck, teria que existir um sistema particular 

de órgãos para executar o fenômeno da sensibilidade. Já que o sentir seria 

uma faculdade particular a certos animais e não geral a todos. Da mesma 

forma, deveria também existir um sistema particular de órgãos para operar os 

atos de entendimento, pois pensar, comparar, julgar, raciocinar, seriam atos 

orgânicos de uma natureza muito diferente daqueles que produzem a 

sensibilidade125. Por não acreditar na existência de ideias inatas, Lamarck 

coloca o assento de toda ideia simples tão somente nas sensações126. Embora, 

conforme já vimos, nem toda sensação produza uma ideia, nem mesmo uma 

percepção. 

Assim, uma sensação127 – que causa apenas uma percepção – não 

imprime nada no órgão, porque não exige a condição essencial da atenção e 

só poderia excitar o sentimento interior do indivíduo, dando-lhe uma percepção 

fugidia dos objetos, sem produzir nenhum pensamento. Por outro lado, como a 

memória tem apenas como sede o órgão onde se imprimem as ideias, não 

haveria como de chamar de volta uma percepção que nunca foi transmitida a 

este órgão. O que poderia acontecer, segundo nos diz, seria que uma mesma 

percepção, repetida continuamente, pudesse liberar alguns fragmentos 

particulares para o fluido nervoso e, assim, daria lugar às ações semelhantes, 

os atos da memória.  

Sempre buscando as primeiras respostas a seus questionamentos a 

partir de organismos menos complexos, nosso autor teria apoiado essa 

argumentação na observação dos hábitos de insetos. Em todo caso, não é 

difícil notar que considerava as percepções como uma espécie de ideias 

imperfeitas.  

 

 

																																																								
125 Ibid., 248. Lamarck acreditava que quando pensamos, não experimentamos nenhuma 
sensação, embora os pensamentos se tornem sensíveis ao sentimento interior, ou seja, num 
lugar em que não teríamos consciência. Em outras palavras, para nosso autor, poderíamos 
pensar sem sentir, bem como sentir sem pensar (grifo nosso). 
126 Ibid., 250. 
127 Ibid., 250-251. 
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2.3.1.4 Algumas ideias de Lamarck sobre a faculdade do sentimento 

interior 

 

Lamarck128 definiu o sentimento interior como uma faculdade singular de 

certos animais, acentuada pelo poder de experimentar emoções internas, 

provocadas por necessidades ou ainda, por diferentes causas externas e 

internas. E isso poderia levar o organismo a realizar diferentes ações.  

Lembremos que, para Lamarck, existiria nos animais a capacidade de 

experimentar um estremecimento geral. No entanto, explica que a totalidade do 

fluido nervoso nem sempre estaria livre para poder experimentar esse tipo de 

estremecimento. Ao contrário, o mais frequente seria apenas alguma porção 

desse fluido quando certas emoções surgissem como estímulo. Lembremos 

também que, segundo ele, porções do fluido poderiam ser enviadas para a 

vivificação dos órgãos sem que a massa inteira do fluido se colocasse em 

movimento. Do mesmo modo, porções do fluido poderiam ser agitadas nos 

hemisférios do cérebro, sem que a totalidade desse fluido experimentasse esta 

agitação129. Haveria, portanto, uma espécie de abrigo nos organismos para 

protegê-los de estremecimentos causados por emoções mais fortes. 

Em todo caso, haveria dois tipos de estremecimentos – ou tremores 

gerais – especificados por Lamarck, na sequência130: 

1. Os estremecimentos parciais, que se tornam gerais e terminam 

por meio de uma reação. Este tipo de estremecimento produziria 

sensibilidade. 

2. Os estremecimentos que, desde o início, são gerais, embora 

não provoquem nenhuma reação. Este segundo tipo produziria as 

emoções interiores, que nosso autor passa a descrever em maiores 

detalhes. 

 

Segundo acredita, essa faculdade não seria comum a todos os corpos 

vivos, nem mesmo a todos os animais, mas somente aos animais dotados de 

																																																								
128 Ibid., 253. 
129 Ibid., 254-255. 
130 Ibid., 255-256. 
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um sistema nervoso extremamente desenvolvido. Lamarck131 irá apresentá-lo 

como algo obscuro, porém muito possante. Isso porque permitiria aos 

indivíduos a realização das próprias ações e movimentos que suas 

necessidades exigissem. Seria, assim, um motor muito ativo para enviar o 

fluido excitante aos músculos que operam esses movimentos e ações. Por 

outro lado, essa faculdade resultaria do conjunto confuso de sensações 

interiores, bastante frequentes durante a existência, através de impressões 

contínuas que os movimentos da vida produzem nas partes internas e 

sensíveis.  

Esse sentimento íntimo e contínuo seria descrito por Lamarck como algo 

que experimentássemos sem nos darmos conta132, posto que todas as partes 

do corpo aí participam. Por sua vez, tal sentimento daria lugar a uma noção de 

“si próprio” ou de um “eu” que penetraria os animais sensíveis, sem que disto 

se apercebessem. Porém, aqueles portadores do órgão da inteligência teriam 

como percebê-lo, através das faculdades do pensar e da atenção. 

Vale fazer um aparte e, antes de tudo, refletir sobre o significado que se 

pode dar aqui às palavras “eu” (Lamarck usou moi),  pessoa, mente e alma, 

embora possam ter certa relação de proximidade entre elas, não devem ser 

vistas como tendo o mesmo significado. “Alma”, em francês, é âme e Lamarck, 

como vimos, fez desvios para não utilizá-la em seu trabalho, pois poderia 

sugerir uma substância capaz de sobreviver após a morte. Em algumas partes 

de seu trabalho, utiliza esprit, num sentido que poderia significar  a mente. 

Preferimos, porém, atribuir ao termo “moi” o significado “eu” ou mesmo “si 

próprio”, que seriam ainda mais próximos de “mente” ou “consciência”.  

Ao resumirmos as principais ideias de Lamarck sobre o sentimento 

interior, não seria demais lembrar que, seus vínculos com a esfera orgânica 

emprestam à noção de “eu” ou de “si próprio” uma indiscutível base física. Até 

este ponto, nenhuma novidade, se pensarmos em todas as discussões sobre 

fisiologia em que nosso autor se envolveu e onde muitos dos estudos 

neurológicos e embriológicos buscaram dar expressão material à vida e às 

funções da mente. Mas, como já vimos, essa base material ou física tem como 

norte, em Lamarck, suas concepções transformistas. A partir dessa conjunção 

																																																								
131 Ibid., 258. 
132 Ibid., 257-258 (grifo nosso) 
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singular é possível, efetivamente, perceber a originalidade do assento oferecido 

por nosso autor às funções da mente, expressas, por exemplo, aqui em sua 

argumentação sobre a tomada de consciência, do “eu” ou  “si próprio”, através 

do obscuro sentimento interior. 

 

2.3.1.5 Sobre a origem das tendências às mesmas ações e os 

instintos dos animais 

 

Lamarck133 diz não haver dúvidas de que, numa ação repetida muitas 

vezes, o fluido que a tenha executado poderá abrir uma rota, sempre mais fácil 

de percorrer e frequentemente seguida. Considera ainda que nem o próprio 

homem pode se subtrair a isso, mesmo contando com o aperfeiçoamento da 

inteligência. Quanto aos animais que forem apenas sensíveis, ou seja, não 

dotados de inteligência, sua percepção dessas ações repetidas será confusa e 

não conseguirão variá-las, pois estão sempre sujeitos à força do hábito.  

Assim, passa a chamar de instinto o conjunto de ações determinadas 

pelo hábito nos animais. Embora lembre que, para muitos, essas ações 

pareçam uma escolha refletida e, consequentemente, o fruto da experiência. 

Segundo ele, na verdade, isso aconteceria porque animais dotados de 

sensibilidade podem ter seu sentimento interior (o “eu”) tocado por emoções 

devidas às suas necessidades. Assim, os movimentos do seu fluido nervoso, 

resultantes dessas emoções, serão constantemente dirigidos por seu 

sentimento interior (o “eu”) e pelos hábitos. Portanto, em animais privados de 

inteligência, todas as determinações da ação nunca serão produto de uma 

escolha refletida, de um julgamento ou de uma experiência anterior, ou seja, de 

um ato de vontade. Em resumo, fosse por causas internas ou externas, esses 

animais estariam sujeitos àquelas necessidades, estimuladas por sensações 

ou derivadas de alguma tendência.  

Para ele134, o instinto seria como uma chama que ilumina e guia as 

ações dos animais, da mesma maneira que a inteligência guiava as dos 

humanos. Assim, critica aqueles que acreditam que o instinto nascia das 

																																																								
133 Ibid., 293. 
134 Ibid., 294–295. 
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impressões interiores, bem como que o raciocínio fosse o produto das 

sensações exteriores. 

Assim, diz que as principais necessidades dos animais que possuem o 

sistema nervoso seriam: 

“1. De obter um determinado tipo de alimentação; 
2. De se entregar à fecundação sexual que mobiliza neles 
certas sensações; 
3. De fugir da dor; 
4. De buscar o prazer ou o bem estar.” 135 

 

A satisfação de tais necessidades produz, segundo Lamarck, diversos 

tipos de hábitos que se transformam em tendências incontroláveis e 

irresistíveis nesses animais. Essa seria a origem de suas ações habituais e de 

suas inclinações particulares, chamadas por ele de instinto136.  

Como seria de se esperar, acredita que uma vez adquiridos esses 

hábitos, a conservação poderia ser transmitida por via da reprodução137. 

Estariam, nesse caso, os animais não inteligentes onde ocorrer um fenômeno 

especial de comportamento que os torna industriosos (Industrie). Característico 

em animais sem vertebras, esse fenômeno teria um bom exemplo nas 

formigas. Enquanto, na outra extremidade dessa cadeia de animais, estaria a 

ostra que, ao se restringir apenas a abrir e fechar a concha, nunca alteraria a 

sua organização. Lamarck considera, porém, que tão somente em  animais 

com vértebras, em especial pássaros e mamíferos, é possível observar ações 

com traços da verdadeira industriosidade. Isso porque, apesar de suas 

tendências e hábitos em situações difíceis, guiados pela inteligência, eram 

capazes de variar as ações138. Mais uma vez, nota-se o papel fundamental do 

movimento na organização animal, assim como as implicações desta última na 

visão transformista mantida por Lamarck. 

 

 

 

 

																																																								
135 Ibid., 297. 
136 Lamarck, “Instinct”, 297, 331-343. 
137 Lamarck, Philosophie Zoologique, 299.  
138 Ibid., 302. 
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2.3.1.6 Sobre a questão da vontade. 

 

No que tange à vontade139, nosso autor afirma que, embora fosse vista 

como origem de toda ação animal, esta só existiria quando o indivíduo 

apresentasse o órgão especial da inteligência. Assim, define a vontade como 

resultado imediato de uma ato de inteligência140, pois se apresentava na 

sequência de um julgamento que, por sua vez, implicaria em uma ideia, um 

pensamento, uma comparação ou uma escolha.  

De fato, para ele, a faculdade de desejar ou da vontade não seria outra 

coisa além de uma operação do órgão do entendimento, gerando uma ação, ou 

ainda, estimulando, através das emoções, o sentimento interior também capaz 

de produzir ações. No entanto, Lamarck insiste em esclarecer que, mesmo nos 

animais mais inteligentes, nem todos os atos serão executados pela faculdade 

de desejar. Uma vez que muitos desses atos poderiam acontecer a partir de 

emoções, geradas pelo sentimento interior, sem a participação da vontade.   

Na verdade, para Lamarck, a natureza teria criado primeiro o sentimento 

interior, por meio do sistema nervoso. E, para aprimorar sua obra, criou uma 

segunda potência interior, a partir da inteligência, que seria a vontade através 

da qual os animais teriam capacidade de variar suas ações habituais141, 

embora se lembre que a vontade não é algo livre, por ser determinada por 

algum tipo de julgamento142. Mas lembra também que o julgamento é como o 

quociente de uma operação aritmética, resultado de um conjunto de elementos 

que varia em seus produtos, segundo cada indivíduo.  

Conclui, assim, que essa enorme variedade de ações, possíveis aos 

seres dotados de inteligência, em especial ao homem143, teria grandes 

vantagens, mas também inconvenientes. Uma vez que estariam dotados dos 

meios para fazer tanto o bem, quanto o mal. E, considera que o mal residiria, 

principalmente, na extrema desigualdade de inteligência dos indivíduos, 

desigualdade esta impossível de anular inteiramente. 

 

																																																								
139 Ibid. 
140 Ibid., II : 308  
141 Ibid., II:308 
142 Ibid., II : 310 
143 Ibid., II : 315 
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2.3.1.7 Sobre as faculdades do entendimento 

 

 

Para Lamarck, todas as faculdades do entendimento resultam de atos 

particulares do órgão da inteligência. Enquanto que, cada um desses atos era 

produto das relações entre tal órgão e o fluido nervoso144.  

Apenas para lembrar, uma vez mais, algo de suma importância daqui 

por diante: nosso autor chama o órgão em questão de hipocéfalo. Este era 

constituído, exclusivamente, pelos dois hemisférios dobrados recobrindo a 

parte medular, ou seja, o que acredita ser, de fato, o cérebro. Por sua vez, o 

cérebro seria o Lar ou Centro relacional do sistema sensitivo, como também o 

lugar onde nasciam os nervos dos sentidos particulares. Todavia, nesta mesma 

sessão145 acrescenta uma hipótese das mais interessantes sobre o possível 

funcionamento de tais órgãos. Segundo diz, o hipocéfalo – assim como o 

cérebro e os nervos – são particulares e diferem do resto do corpo, pois 

fornecem ao seu fluido nervoso os meios para executar ações que o 

caracterizam. Mas, provavelmente devido à extrema delicadeza de sua 

constituição, esses órgãos nunca participariam (de maneira mecânica ou 

mesmo direta) das próprias ações a que deram origem. Porém, em seu retorno 

a um órgão como o hipocéfalo, o fluido imprimiria, justamente, os traços das 

ações que causou (imagens, impressões, etc.), ou seja, a matéria prima para a 

elaboração das ideias e demais atos mentais.   

Com o objetivo de ordenar suas concepções sobre o assunto, Lamarck 

postularia dois princípios: 

 

“1. Todos os atos intelectuais, quaisquer que sejam, têm 
seu nascimento nas ideias, sejam aquelas adquiridas no 
mesmo instante, sejam aquelas anteriormente adquiridas. 

																																																								
144 Ibid., II : 318 
145 Ibid., II : 327 
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Isso porque tais atos sempre partem de algumas ideias, 
de relações entre ideias ou de operações sobre as ideias. 
 
2. Toda e qualquer ideia é originária de uma sensação, 
seja de forma direta ou indireta.” 146 
 
 

Assim, para fazer a análise do primeiro princípio, utilizou o que 

considerava – ou tinha observado – sobre os atos de entendimento. Já para 

avaliar o segundo princípio, buscou apoio em autoridades, citando a conhecida 

frase de Locke: não existe nada no entendimento que não tenha passado pelos 

sentidos. Em última análise, como para ele toda ideia resulta de uma 

representação sensível, termina por rejeitar a posição de autores bem 

conhecidos sobre a possibilidade de existirem ideias inatas.  

Desse modo, explica inicialmente que os hábitos dão origem às 

tendências e estas, ao serem repetidas com frequência, modificam a 

organização a seu favor147. Uma vez mais, insiste em sua máxima, segundo a 

qual, a transmissão de hábitos e tendências às novas gerações acontece 

através da reprodução. Por conseguinte, quando um bebê busca o seio da mãe 

é movido, unicamente, por instinto e não por qualquer ideia, nem pensamento, 

julgamentos ou vontade. A necessidade lhe imprimiu uma emoção no 

sentimento interior e, por consequência, foi o sentimento interior que o fez agir, 

buscando o seio da mãe. A inteligência, portanto, não toma parte nessa ação. 

Como é evidente, para Lamarck148 as faculdades intelectuais (e mesmo 

as tendências que delas dependem) crescem e se fortificam à medida que os 

órgãos que as produzem são exercitados. Desta forma, cada indivíduo seria 

responsável por aumentar ou diminuir a predisposição orgânica que recebeu.  

Assim, busca em um autor como F. J. Gall (1758-1828) 149 e seus 

estudos sobre frenologia, quais seriam os sinais exteriores de faculdades 

mentais bem desenvolvidas150. Também busca entender as influências dos 

hábitos, inicialmente adquiridos, para a formação de tendências que podem se 

																																																								
146 Ibid., II : 320 
147 Ibid., II : 321 
148 Ibid., II : 330-331 
149 Gall, A Anatomia e Fisiologia do Sistema Nervoso em Geral e do Cérebro em Particular. 
150 Lamarck, Philosophie Zoologique, II : 335. Lamarck considera os princípios de Gall bem 
fundamentados, mas não aceita as conclusões que destes retirou tal autor. 
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perpetuar no indivíduo151. Considera que, nesse caso, a organização do 

indivíduo, ainda muito tenra na primeira idade, se flexiona e se acomoda aos 

movimentos habituais do fluido nervoso.  A partir daí, circunstâncias favoráveis 

– ou não – podem modificar a organização, alterando também o que era 

habitual. Segundo nosso autor, esse seria o motivo das dificuldades 

encontradas para educar em período posterior à infância.  

Lamarck diz152 estar convencido de que tudo o que se torna habitual nas 

ações, modifica a organização a favor desta ação. Por sua vez, a continua 

repetição dessa ação se transforma num tipo de necessidade. E, por fim, 

considera que de todas as partes da organização, o órgão da inteligência será 

o primeiro a receber as modificações dos hábitos.  

Derivaria, também, da existência, ou não, do órgão da inteligência a 

diferenciação dos sentimentos. Para Lamarck, o sentimento moral provêm de 

uma ideia, um pensamento ou um ato qualquer do entendimento relacionado 

ao sentimento interior e produz a consciência do mesmo. Enquanto que o 

sentimento físico é proveniente de uma percepção de algo experimentado 

pelos sentidos e produz uma sensação perceptível. Critica, assim, aqueles 

pensadores que confundem as duas formas de sentimentos. Uma vez que, 

para ele, sentir moralmente é ter consciência das próprias idéias: um inseto 

não poderia tê-la, pois tem o sentimento interior, mas não tem o órgão da 

inteligência. 

Apesar dessas considerações, Lamarck153 lembra que, assim como se 

produzem nos animais mais perfeitos os fenômenos da inteligência, também 

em alguns animais menos perfeitos, ocorre algo análogo. Uma vez que esses 

animais parecem ter a faculdade de elaborar algumas comparações e obter 

julgamentos. Além disso, teriam também memória, pois seria possível notar 

que, quando sonham, experimentam o retorno involuntário de suas ideias. 

 

 

 

 

																																																								
151 Ibid., 336. 
152 Ibid. 
153 Ibid., 351. 
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2.3.1.8 Tipos de atos do entendimento 

 

 

Lamarck acreditava que, no caso específico do ser humano, as Funções 

Mentais Superiores poderiam ser quase infinitas. Quanto aquelas que são atos 

do órgão da inteligência, indica a existência de quatro tipos: 

1. O ato que constitui a atenção; 

2. Aquele que dá lugar ao pensamento, do qual nascem as ideias 

complexas de todas as ordens; 

3. Aquele que recorda as ideias adquiridas – se chama lembrança ou 

memória; 

4. Enfim, aquele que constitui os julgamentos. 

 

 

Atenção  

 

A atenção é definida154 como sendo um ato particular do sentimento 

interior, que opera dentro do órgão da inteligência e que coloca esse órgão em 

condições de executar cada uma das suas funções. Sem esta, aliás, Lamarck 

considera que nenhuma das funções da inteligência viria a acontecer. Portanto, 

a atenção não é, ela própria, uma operação da inteligência, mas uma operação 

do sentimento interior que prepara tal órgão, ou uma de suas partes, para 

executar atos de inteligência. 

Assim, explica que a atenção é um esforço do sentimento interior para 

transportar e dirigir a porção disponível do fluido nervoso ao órgão da 

inteligência, tanto para tornar sensível ideias já traçadas, quanto para receber 

impressões de ideias novas. Por exemplo: uma pessoa pode ler uma página 

inteira de uma obra, pensando em algo diferente e não conseguirá perceber 

nada do que leu, por falta de atenção. Mas o sentimento interior pode fazer 

com que o fluido nervoso se relacione com as sensações que estão implicadas 

nesse processo.  

																																																								
154 Ibid., 358. 
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Explica também que toda sensação não distinguida não atinge o órgão 

da inteligência – preparado pela atenção – e, por isso, não poderá formar 

nenhuma ideia155. Neste caso, oferece o exemplo de animais relativamente 

evoluídos, como o cão, o gato, o cavalo ou o urso, mas que não se interessam 

por nad, além de suas necessidades ou seu bem estar, portanto, não fixam a 

atenção e não podem adquirir ideias. Ou seja, esses animais percebem, mas 

não distinguem. Dessa maneira, embora tenham os mesmos sentidos que o 

homem, produzem apenas um pequeno número de ideias e, ao pensarem 

pouco, estão sempre sujeitos aos mesmos hábitos. Mesmo o homem que limita 

sua atenção a poucos interesses, acaba por exercitar pouco sua inteligência e 

seus pensamentos serão pouco válidos. E concluiu156 que esse tipo de homem 

estará fortemente sujeito ao poder do hábito, pois mais atento ao bem estar 

físico do que moral. E, mais uma vez, insiste no poder admirável da educação 

para exercitar a capacidade de pensar, fixar a atenção e criar verdadeiros 

interesses. 

Para Lamarck, da fixação da atenção sobre o estudo dos objetos, 

decorreria o desenvolvimento das ciências físicas e naturais. Enquanto que, da 

fixação da atenção sobre o estudo no interesse nas relações com outros 

homens e sobre as ideias morais decorreria o desenvolvimento das ciências 

políticas e morais. 

Finalmente, alerta para o fato da atenção ser uma ação, cujo  

instrumento principal é o fluido nervoso157. Assim, quando mantida, consome 

uma boa quantidade desse fluido. Em situações prolongadas, essa ação fatiga 

tremendamente e poderá comprometer outras funções do indivíduo. 

 

 

 

O Pensamento 

 

Antes de iniciarmos propriamente essa discussão, parece-nos relevante 

trazer as considerações feitas por Lamarck sobre a constituição das idéias – 

																																																								
155 Ibid., 363. 
156 Ibid., 364. 
157 Ibid., II: 367.  
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elemento fundamental para a realização do ato de pensar. Ao refletir sobre a 

formação das ideias, Lamarck pretendia novamente analisá-las tendo como 

fundamento causas físicas. Assim, irá classificá-las em dois tipos158: 

1. Ideias simples ou aquelas que provêm direta e unicamente das 

sensações percebidas, dos objetos que estejam tanto fora de nós como em nós 

mesmos. 

2. Ideias complexas ou aquelas que se formam em nós, na continuação 

de alguma operação do nosso entendimento, sobre as várias ideias já 

adquiridas e que, consequentemente, não exigem para se formar, nenhuma 

sensação direta. 

 

 As ideias, para Lamarck, seriam o resultado das imagens e dos traços 

particulares dos objetos que nos afetam159. E, para termos consciência destas, 

seria necessário que o fluido nervoso partisse do ponto onde se encontram os 

traços ou imagens e alcançasse o nosso sentimento interior. Assim, define que 

o primeiro tipo de ideias como mais claras e vivazes; enquanto as do segundo 

tipo são mais fugidias e obscuras.  

Voltando à concepção do pensamento, Lamarck considerava160 que este 

era uma ação do órgão da inteligência, através dos movimentos do fluido 

nervoso, que operava sobre as ideias já adquiridas. Ou seja, ideias 

provenientes de atos da memória, de julgamentos ou da imaginação. 

Para Lamarck161, o pensamento que constitui a reflexão (ou seja, aquele 

que consiste da consideração de um objeto) seria mais do que um ato de 

memória, mas ainda não se caracterizava um julgamento. Mas, explica162 que 

ao ser o pensamento uma operação do entendimento, executada sobre ideias 

já adquiridas, poderia também dar lugar a julgamentos, raciocínios e, enfim, 

aos atos de imaginação. Em todos esses casos, as ideias eram sempre o 

material operado; enquanto que o sentimento interior seria a causa estimulante 

que dirige a sua execução, colocando o fluido nervoso em movimento no 

hipocéfalo. 

																																																								
158 Ibid., II : 338 
159 Ibid. 
160 Ibid., II : 368 
161 Ibid., II : 369 
162 Ibid., II : 369-370 
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Conforme já visto, o ato de entendimento, às vezes, se produz na 

continuação de alguma sensação que dá lugar a uma ideia e na sequência a 

um desejo. Mas Lamarck explica aqui163 que, frequentemente, tal operação 

acontece sem que nenhuma sensação a tenha precedido. Isto porque a 

recordação por meio da memória faria nascer um desejo, quer dizer, uma 

necessidade e, na sequência, uma emoção que toca o sentimento interior, 

levando a algum ou a vários atos de inteligência.  

Nota-se que, para ele, da mesma forma que a maioria das ações do 

corpo – com exceção dos movimentos orgânicos, que são essenciais para a 

conservação da vida – nenhum pensamento se executa, a não ser que seja 

pelo estímulo do sentimento interior164.   

Para o nosso autor, um pensamento, embora muito simples, pode ser, 

ao mesmo tempo, um ato da memória; através de operações sobre as ideias ali 

contidas, formando, então, pensamentos menos simples. Dessa forma, não 

somente o pensamento abrangeria ideias já existentes, mas seria capaz de 

produzir ideias que não existiam165. E acrescenta que a atenção sempre 

acompanha o pensamento, de modo que, quando a primeira falta, o segundo 

cessa de existir. 

Para Lamarck, o pensamento era uma ação e, como tal, consumia uma 

boa quantidade de fluido nervoso. Consequentemente, à noite, seriam menos 

abundantes em função das fadigas do dia. Ao contrário, pela manhã, após as 

reparações estabelecidas pelo sono, o fluido nervoso é mais abundante, 

criando melhores condições para o pensamento e demais atos da inteligência. 

 

 

 

A Imaginação 

 

Lamarck dizque a imaginação é a faculdade da criatividade e das ideias 

novas166. Isso seria produto do órgão da inteligência, quando repleto de ideias. 

A Imaginação, da mesma forma que as demais operações da inteligência, seria  

																																																								
163 Ibid., II : 370 
164 Ibid., II : 371 
165 Ibid., II : 372. 
166 Ibid., II : 376 
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estimulada tanto pelo sentimento interior quanto pelo fluido nervoso. Segundo 

Lamarck167, o modus operandi da imaginação seria a comparação e julgamento 

entre ideias, fossem adquiridas ou novas. Assim, as primeiras seriam tomadas 

– fosse como modelos ou contraste – e comparadas as segundas, de forma a 

gerar uma multidão de novas ideias.  Lamarck diz que será essa a forma como 

o homem168 vai além das ideias adquiridas, a partir de simples sensações, e 

concebe o infinito; a eternidade, ou uma extensão sem limites para formar a 

ideia de corpo ou matéria, ou ainda, a concepção de espírito ou ser imaterial, 

etc. 

Lamarck acredita que, em certos animais dotados com o órgão da 

inteligência, não existiria a imaginação devido à pouca necessidade e à 

pequena variedade de suas ações, formando poucas ideias que, por isto, 

nunca seriam ideias complexas. Considera assim que, pelo fato de o homem 

viver em sociedades bastante múltiplas, isto faz com que se multipliquem as 

necessidades e, por extensão, também as ideias, tornando-se complexas. Por 

consequência, só o homem teria a função da imaginação. 

Conclui dizendo que o gênio seria um indivíduo portador de uma grande 

imaginação, dirigida por um gosto refinado, por um julgamento muito retificado, 

nutrido e esclarecido por uma vasta extensão de conhecimentos e, finalmente, 

por um alto grau de razão169. Mas vale lembrar que complementa esta 

observação ressaltando que a imaginação é importante para a arte, ao passo 

que é temida pela ciência. 

 

 

 

 

A Memória 

 

Lamarck via a memória como sendo a mais importante e a mais 

necessária das faculdades intelectuais170. Esta contribuíra para a inteligência, 

tanto através da  ecordação de alguma imagem, quanto de algum pensamento 

																																																								
167 Ibid., II : 376 
168 Ibid., II : 377-378 
169 Ibid., II : p.380 
170 Ibid., II : 383 
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anterior. Mais uma vez, o fluido nervoso é o agente, pois através de seus 

movimentos essa função se torna possível.  

Explica ainda que171, sem a memória, o homem não poderia ter nenhum 

tipo de conhecimento. Nenhuma ciência, arte ou línguas existiria, pois seria 

totalmente privado da faculdade de pensar e desprovido de imaginação.  

Portanto, dirá 172 que a faculdade de memória só começaria a existir 

num indivíduo quando este fosse dotado de ideias. Lembremos que, para 

Lamarck, as ideias eram formadas através da sensações, gerando traços ou 

imagens gravados sobre alguma parte do órgão da inteligência. Assim, 

memória as recorda, cada vez que o fluido nervoso, movido pelo sentimento 

interior, encontra, em suas agitações, essas imagens ou traços. Por sua vez, o 

fluido nervoso traz essas imagens ao sentimento interior e logo tornam-se 

novamente sensíveis, executando o que Lamarck chama atos de memória. E 

será por sua própria vontade que o indivíduo recorda, seja de uma ideia, de 

modo separado, ou várias ideias. 

Lamarck afirma173que durante um sono perfeito, o sentimento interior 

não receberia emoções, cessa de existir e, consequentemente, não mais dirige 

os movimentos da porção disponível do fluido nervoso. Enquanto que, se o 

sono for imperfeito – devido  a alguma irritação interna – se formam sonhos 

diversos. Esses sonhos, ou ideias e pensamentos desordenados, também 

constituem, segundo nos diz, atos da memória. Estas memórias seriam, porém, 

desordenadas e confusas, devido aos movimentos irregulares do fluido nervoso 

no cérebro, como resultado do sentimento interior ter deixado de exercer suas 

funções durante o sono.  

De um modo semelhante, as febres podem produzir o delírio. Lamarck 

explica que o delírio se assemelha aos sonhos, pelo fato de que ideias, 

pensamentos e o julgamento estão em desordem. Algo semelhante aconteceria 

quando a sensibilidade moral fosse muito grande e as faculdades intelectuais 

se encontrem suspensas ou fiquem em desordem. Define, assim, a loucura 

como uma situação onde não mais seria possível ao sentimento interior dirigir 

os movimentos do fluido nervoso dentro do hipocéfalo. 

																																																								
171 Ibid., II : 384 
172 Ibid., II : 386 
173 Ibid., II : 388 
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Além dessas causas, acrescentou a possibilidade de uma lesão 

acidental ao órgão da inteligência; todas elas perturbam o movimento do fluido 

nervoso, criando desordem e impedindo a sua ligação com a consciência do 

indivíduo. 

 

 

O Julgamento 

 

Lamarck escreveu que as operações da inteligência que constituem os 

julgamentos são as mais importantes, entre as que o entendimento executa174. 

Além disso, será nesta faculdade onde ocorrem as determinações que 

constituem a vontade de agir. Da mesma forma, serão os atos dessa mesma 

faculdade onde nascem as necessidades morais. Como exemplos de 

necessidades morais estão os desejos, os anseios, as esperanças, as 

inquietudes, os receios, etc. 

Para Lamarck, nossos pensamentos, raciocínios e análises são sempre 

o resultado de julgamentos.  Até mesmo a imaginação, ao empregar modelos 

ou contrastes para criar as ideias, realiza esse ato através de um julgamento. 

Enquanto que, o próprio julgamento seria um ato de memória. 

Considera ainda que seria possível retificar, gradualmente, um 

julgamento com a ajuda da observação e da experiência. Com isso, o 

entendimento seria exercitado, levando  ao aumento de todas as faculdades. 

Entretanto, Lamarck faz a triste constatação175de que a grande maioria 

dos homens, raramente, julga por si próprio. E isso seria um obstáculo ao 

progresso da inteligência individual. 

Finalmente176, indica que o provável mecanismo explicativo dessa 

função residia nas leis de movimentos reunidos e combinados. 

 

 

 

 

																																																								
174 Ibid., II : 399. 
175 Ibid., II : 397. 
176 Ibid., II : 399-400.  
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A Razão 

 

Lamarck não vê a razão como uma faculdade, mas177 como um estado 

particular das faculdades intelectuais do indivíduo. E, nesse caso, como uma 

qualidade que esses indivíduos possuíam em diferentes graus. Assim, define 

que para todo indivíduo dotado de alguma inteligência, a razão teria um grau 

adquirido através da retidão dos julgamentos. Mas, explica178 que só com a 

ajuda do tempo, de experiência e da atenção, concedidos aos objetos que nos 

afetam, obteremos gradualmente a retidão dos julgamentos. Ideias complexas, 

verdades úteis, regras e preconceitos nos são comunicados durante a vida e 

nós as submetemos à experiência e à memória e, ao julgá-las, vamos 

retificando gradualmente tudo isso.  

Para o nosso autor179, a maior ou menor retidão em nossos julgamentos, 

em qualquer contexto que fosse, levaria a uma maior ou menor razão. Esse 

processo se produzia a partir da atenção dada aos objetos que produzem 

sensações. Estas ocasionariam ideias que, por meio de uma atenção constante 

e profunda, se tornariam ideias claras. Estas ideias comparadas e 

estabelecidas, devidamente, dariam vez retidão de julgamento e, finalmente, à 

razão. A maturidade, a experiência e as circunstancias condicional de cada 

individuo, seriam alguns dos fatores diferenciais nos diferentes graus de razão.  

Lamarck comparou180a razão com o instinto e chegou à conclusão que a 

primeira, seja em qual grau for, dá lugar às determinações da ação que tem a 

sua origem nos atos de inteligência. Enquanto que, ao contrário, o instinto era 

uma força que arrastava para uma ação, sem uma determinação prévia, e sem 

que nenhum ato de inteligência tenha ali participado. 

Em síntese, os raciocínios e as determinações que estão na continuação 

dos julgamentos têm a sua origem nas operações da inteligência. Ao passo 

que o instinto, ao executar alguma ação, tem a sua origem nas necessidades 

(físicas) e nas tendências que tocam, imediatamente, o sentimento interior do 

																																																								
177 Ibid., II : 403.  
178 Ibid., II : 404.  
179 Ibid., II : 405.  
180 Ibid., II : 408. 
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indivíduo, fazendo com que aja  sem escolha ou  participação de qualquer ato 

da inteligência181.  

Assim, embora acredite que certos animais possam até mesmo agir 

através de algum tipo de determinação racional, Lamarck reafirma que, o mais 

frequente será que isto aconteça através de uma força instintiva. Como 

indicado anteriormente, isso dependeria do nível evolutivo de cada espécie e 

da estrutura relativa em que se encontra o seu sistema nervoso. Mesmo o 

homem com toda a sua estrutura anatômica e social mais desenvolvida 

poderia, eventualmente, agir por instinto.  

Parece interessante lembrar, finalmente, que segundo Lamarc182 seria 

possível estabelecer uma relação interessante entre razão individual e razão 

pública. Uma vez que a razão pública seria decorrente do reconhecimento do 

progresso maior ou menor da razão (num povo ou sociedade), da mesma 

forma que num indivíduo. E, em ambos os casos, deveria existir sempre um 

bom grau de retidão dos julgamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
181 Ibid., II : 410. 
182 Ibid., II : 410-411 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Chegamos, agora, à última fase de nossa narrativa, onde pretendemos 

ordenar as principais ideias de Lamarck sobre as funções mentais superiores e 

também sintetizá-las. A historiografia de Lamarck tem concentrado sua atenção 

em temas como a origem da vida, geração espontânea, herança dos 

caracteres adquiridos e a progressão dos animais. Percebemos uma lacuna na 

questão do estudo das funções mentais, no sentido de que não há muitas 

pesquisas focadas neste aspecto. 

Desse modo, estabelecemos neste trabalho uma ênfase particular na 

compreensão da evolução do sistema nervoso, mais do que na história da 

evolução em geral, embora os tenhamos relacionado. Buscamos trazer 

evidências de que Lamarck, de modo geral, estava atualizado com relação aos 

conhecimentos de sua época, a esse respeito. E concluímos nosso trabalho 

com a confirmação de que o modelo de Lamarck sobre as funções mentais 

superiores era mais do que válido, pois perfeitamente inserido nas discussões 

fisiológicas do início do século XIX (1809).  

Como foi possível verificar, ao longo desta pesquisa, o modelo de 

Lamarck para as funções mentais superiores estava ancorado numa singular 

reinterpretação da fisiologia dos fenômenos produzidos pela mente. Dessa 

maneira, não é possível concordar com alguns autores modernos que 

consideram esse trabalho como sendo apenas de natureza especulativa. No 

mínimo, porque o contexto intelectual em que viveu Lamarck pedia por uma 

argumentação iniciada por especulação para que as provas observacionais e 

experimentais fossem ainda mais evidentes.  

Parece, assim, que a maior diferença entre a estrutura argumentativa 

sobre o tema em Lamarck e aquela de seus contemporâneos, foi justamente a 

sua perspectiva evolucionista, que ficou conhecida como Transformismo. De 

resto, seguindo outros nomes importantes na fisiologia da época, Lamarck 

realizou seus estudos sobre os organismos utilizando conhecimentos químicos 

e físicos, reconhecidos e bem aceitos. 

A linguagem empregada por ele em seu Filosofia Zoológica – 

irritabilidade, sensibilidade, fluido nervoso, etc. – era uma linguagem 



72	
	

característica daquele período histórico e tinha relações com o trabalho de 

nomes como A. Haller e L. Galvani, entre outros. Nessa mesma direção, a 

argumentação de Lamarck para as funções superiores também fez parte do 

contexto da época, ao admitir apenas causas naturais para a origem das ideias 

e das ações humanas. E, não por acaso, ele formou parte do grupo seleto que 

ajudou a elaborar a Encyclopédie.  

De igual maneira, Lamarck manteve um profícuo diálogo com os 

ideólogos, outro dos grupos de estudiosos com grande reconhecimento na 

época. Destes, Lamarck parece ter herdado a importante noção de que as 

ciências precisam entender o ser humano como unidade física e moral. Tudo 

indica que, deve-se a isso, uma das máximas na argumentação de Lamarck 

sobre a relação corpo e mente. Uma vez que, embora se considere essa 

relação como produto de atos cerebrais, as funções dos órgãos responsáveis 

por tais atos seriam de uma ordem diferente das exercidas pelos demais 

órgãos do corpo. 

Destacamos, também, por todo este estudo, o papel que teve, para suas 

explicações sobre a relação do mental com o resto do corpo, a dinâmica do 

organismo. Uma dinâmica, explicitada por Lamarck quando, por exemplo, 

estabelece a interação entre o fluido nervoso e os órgãos cerebrais. E, de igual 

maneira, a intenção desse fluido com algo que definiu como 'sentimento 

interior', onde se daria a tomada de consciência, do ' eu' ou do ' si próprio', 

conforme ele mesmo nomeia.  

É possível notar, neste modo de entender a relaçao entre corpo e mente, 

a primazia que deu às relações de causalidade. Por um lado, isso acontece 

através do detalhamento de partes específicas em que se dariam as funções 

mentais, como se nota em sua distinção entre o que considera o cérebro 

propriamente dito (centro do relacionamento nervoso) e o que chama de 

hipocéfalo (o efetivo órgão da inteligência). Por outro lado, essas relações de 

causalidade emergem, de maneira bastante original, a partir de sua constante 

remissão explicativa às concepções de evolução orgânica que fundamentavam 

a teoria transformista, por ele criada.  

Portanto, como indicamos em diferentes lugares do presente estudo, 

Lamarck consegue se afastar de qualquer modelo transcende e teológico para 

justificar as funções dos seres vivos e as ações dali decorrentes. Dessa 
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maneira, consegue, por exemplo, explicar através das funções mentais a 

formação do que chama 'sentimento moral', assim como a decisiva influência 

deste último sobre a organização do corpo humano.  

Produto das funções mentais desenvolvidas por animais das escalas 

superiores, a variação nas ações, a possibilidade de escolha e os atos de 

vontade ou desejo – em nada semelhantes ao instinto – serão, passo a passo, 

percorridas em seu Filosofia Zoológica, numa profusão de detalhes 

impressionante. Não menos detalhadas serão as etapas graduais por ele 

oferecidas para justificar a evolução orgânica dos atos mentais até chegar aos 

que seriam exclusividade do ser humano. Ou seja, atos que considera 

exclusivamente produzidos por um órgão da inteligência muito desenvolvido, 

como a imaginação, o poder de julgamento e a memória plenamente 

desenvolvida. 

É possível, assim, concluir que em seu Filosofia Zoológica, Lamarck 

consegue colocar, como em nenhuma outra parte de sua extensa obra, o 

comportamento animal no “coração” de sua teoria evolucionista. E os atos 

mentais, em especial aqueles produzidos pelas funções superiores da 

inteligência em seres humanos, parecem ter um valor heurístico imenso – e 

ainda por explorar – para  a história da evolução. 
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APÊNDICE 

 

 

Ao chegarmos ao final de nossa tese, tivemos a necessidade de 

escrever esse apêndice para que possamos dar ao leitor alguns 

esclarecimentos adicionais. 

O primeiro ponto que gostaríamos de elucidar está ligado ao próprio 

título do trabalho: “A Questão das Funções Mentais Superiores em Jean-

Baptiste Lamarck”. 

Na página 55, na seção que trata do sentimento interior, discutimos um 

pouco sobre a terminologia utilizada por Lamarck. Por outro lado, o leitor 

encontrou em todo o capítulo 2 uma ampla diversidade de termos que se 

referem à uma série de faculdades “psicológicas ou psicofisiológicas”: 

necessidade, instinto, tendência, hábito, atenção, memória, inteligência, 

julgamento, imaginação, vontade, sentimento interior, etc. 

Em nenhum momento ele utiliza Funções Mentais Superiores; optamos 

por utilizar esta terminologia, para que o leitor contemporâneo pudesse 

trabalhar com uma linguagem um pouco mais próxima das  discussões que se 

fazem em nosso tempo sobre esta questão da relação corpo-mente, cérebro-

mente, filosofia da mente, etc. Entretanto, as próprias definições estabelecidas 

por Lamarck aparecem por todo o texto. 

Outro aspecto de nosso trabalho, onde deveríamos ter explicitado 

melhor os termos, está nos diversos momentos em que utilizamos de forma 

intercambiável as palavras Transformismo e Evolucionismo. O Dicionário da 

Lingua Francesa de E. Littré (Paris: Tipografia Lahure, tomo 4, p. 2314) define 

Transformismo como: “Hipótese biológica, que decorre dos trabalhos de 

Lamarck e de Darwin depois dos quais pode-se admitir que as espécies 

derivam uma das outras por meio de uma série de transformações que 

determinam as mudanças do meio e das condições vitais”. 

O que essa definição mostra é que no final do século XIX, várias 

décadas depois da publicação tanto da Filisofia Zoológica (1809) quanto de A 

Origem das Espécies (1859), esses dois conceitos que citamos acima foram 

laicizados e utilizados praticamente como sinônimos. 
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Sabemos, entretanto, que cada um desses conceitos tem a sua história 

própria, bem como as suas espeçificações quanto ao conteúdo e quanto às 

suas respectivas epsitemologias. Não iremos nos aprofundar nisto porque 

fugiríamos do nosso objetivo. 

Para sermos mais explícitos e mais sintéticos, deveremos vincular a 

palavra Transformismo ao nome de Lamarck e Evolucionismo ao nome de 

Darwin, mesmo admitindo que em décadas posteriores a ambos os 

pensadores,teríamos a emergência do neolamarckismo e do neodarwinismo, 

que darão origem à teorias muito elaboradas e com procedimentos 

hermenêuticos um pouco diferentes aos de Lamarck e de Darwin, até 

chegarem à síntese evolucionista que existe atualmente. 

O Transformismo é a primeira teoria que assume que mundo vivo é 

evolutivo, o que sem dúvida contrastava muito com as teorias estáticas que 

haviam no seu tempo; sem dúvida este é o grande mérito de Lamarck. 

Uma primeira característica do Transformismo é  que discorre sobre a 

importância das adaptações do organismo ao ambiente, adaptações que só 

podem ser mantidas se eles (os organismos) se transformarem dentro de um 

longo período de tempo. 

Cada vez que um animal adquire uma nova faculdade, ela era 

interpretada como resultado da aquisição de uma nova estrutura ou orgão. 

Outro elemento de sua teoria foi a introdução do postulado de que os seres 

vivos sofrem uma transformação gradual que vai do simples para para o 

complexo; cita o exemplo do ser humano como o tipo de perfeição que a 

natureza até agora pôde alcançar. 

O ambiente produzia necessidades e atividades do organismo e estas 

últimas conduziam à variações adaptativas, ou seja, o ambiente modifica a 

forma e a organização dos animais. Mas não se deve pensar numa indução 

direta e imediata. 

O Transformismo tem como “Lei Primeira” o princípio do uso e do 

desuso, que diz que o uso mais frequente de um órgão, o fortalece 

gradativamente, o desenvolve, o aumenta, etc. 

A “Segunda Lei” é a da herança dos caracteres adquiridos, que na 

época de Lamarck era universalmente aceita. 
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Lamarck apoiou a sua teoria na anatomia comparada e na paleontologia, 

e no exemplo que dá do homem como ponto culminante da transformação, não 

decorre de formulações religiosas e sim de evidências biológicas. 

O último comentário sobre o Transformismo que tentamos destacar em 

nossa tese, e que parece ter sido bem percebido pela historiografia, é a ênfase 

que  Lamarck dá ao comportamento dos animais como um instrumento de 

transformação e adaptação. 

Enquanto algumas das premissas de Lamarck, com o tempo se 

mostraram inválidas, temos a impressão de que isto só se aplica parcialmente 

à questão do comportamento, excluindo a possibilidade de que o 

comportamento afete a estrutura da organização, mas não a adaptação ao 

meio. 

O Evolucionismo de Darwin aparece como a segunda teoria que vai 

contra o fixismo. Para Darwin, o processo de evolução e de adaptação é o 

resultado da seleção natural que tem como seu principal fundamento 

explicativo uma hereditariedade genuína (que exclui a herança dos caracteres 

adquiridos, na qual Darwin acreditou por um certo tempo). 

A hereditariedade produz variações em cada geração. Essa ampla 

variabilidade genética é que, por meio do acaso, irá tornar os seres vivos, ora 

mais preparados, ora menos (adaptação) para a luta pela vida em seu meio 

geográfico (savana, floresta, deserto, etc.) 

O Evolucionismo de Darwin excluía qualquer princípio metafísico de 

explicação, o que não ocorerrá com alguns dos seguidores de suas idéias 

como por exemplo Spencer e do tipo de “Evolucionismo” que surgiu na 

Alemanha de forma mais ou menos independente de Darwin, dando origem à 

Naturphilosophie.	
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