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HISTÓRIAS CIENTÍFICAS 

Franz Anton Mesmer (1734-1815) e magnetismo animal 
«Mesmer acreditava que existe um fluido muito sutil em todo o universo que une humanos,  
terra e corpos celestes; e que as doenças são consequência de uma distribuição desequilibrada desse fluido no corpo » 
 

 
A terapia hipnótica de Mesmer, com suas influências magnéticas e "celestiais",  
foi exibida na Academia Francesa de Ciências em 1785.  
Nesta imagem (acima), Benjamin Franklin apóia o relatório da comissão,  
Mesmer é apresentado como um Burros, enquanto seus pacientes voam em fazendas. 
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As teorias newtonianas sobre o universo e a explicação matemática da força da gravidade despertaram entre os cientistas do 

século XVIII a esperança de compreender, da física e da matemática, os numerosos fluidos imponderáveis  que eles observaram 

na natureza: luz, calor, eletricidade, força vital ou impulso nervoso. Uma das forças naturais mais misteriosas foi o magnetismo e 

o comportamento dos ímãs. Na tentativa de entender os efeitos das forças magnéticas e aplicá-las ao tratamento de doenças, 

Mesmer criou uma nova doutrina, o magnetismo animal , que teve um grande eco e causou controvérsias sociais e científicas em 

toda a Europa. 

 

Nascido em Iznang, uma vila alemã no lago de Constança, e o terceiro filho dos nove que tinha um guarda florestal na área, 

estudou teologia nos jesuítas de Dillingen, jurisprudência em Ingolstadt e ciências naturais e medicina em Viena, onde recebeu 

uma tese sobre a influência dos planetas nas doenças humanas: Do planetarum influxu(1766). Ele queria mostrar que os corpos 

celestes influenciam o sistema nervoso dos animais devido às interações das forças de atração mútua dos corpos celestes. No ano 

seguinte, casou-se com uma viúva de grande fortuna e raízes aristocráticas, Maria Anna von Posch, e começou a praticar medicina 

em Viena. Um grande fã de música, seu círculo de amigos incluía Haydn e Mozart, que escreveram maravilhas sobre o esplêndido 

palácio onde Mesmer-von Posch morava. Nos jardins daquele palácio, Mozart estreou sua primeira ópera.  

 

Enfatizado em suas idéias sobre as forças cósmicas, em fevereiro de 1774, ele recebeu um paciente que mostrava sinais de doenças 

graves. Mesmer não sabia que alguns médicos ingleses aplicavam ímãs para o tratamento de certas doenças e, dada a exuberância 

sintomática do paciente, ele foi submetido a correntes magnéticas. Ele fez engolir ferro e aplicou um ímã na barriga e mais duas 

nas pernas. O paciente relatou estranhas correntes de um fluido misterioso que atravessava seu corpo. De repente, os sintomas 

desapareceram e a descoberta surpreendente o fez pensar que o efeito não era apenas devido aos ímãs, mas também à sua 
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influência em um agente magnético, presumivelmente acumulado dentro do corpo humano, que foi embaralhado e estimulado por 

o ímã; um fluido que chamou magnetismo animal, fazendo um paralelismo com magnetismo cósmico. 

Apesar da inevitável controvérsia, a descoberta de Mesmer foi tão espetacular que logo se espalhou e a tornou famosa em toda a 

Europa. Os aristocratas vienenses o convidaram para tratá-los com espasmos e nervosismo, e Mesmer exibiu suas virtudes 

curativas nas festas e nas salas de aristocracia. As qualidades excepcionais do nosso magnetizador logo se espalharam por toda a 

Europa. 

 

Por um tempo, Mesmer mudou-se para Munique, onde se tornou membro da Academia de Ciências e, quando retornou a Viena, 

fundou um hospital dedicado exclusivamente à aplicação de seu método. Mas razões pouco claras o fizeram se mudar para Paris, 

onde os salões da nobreza o receberam como um ilustre visitante. Ele fez uma parceria com o cirurgião Le Roux e começou a 

magnetizar pacientes em sua residência particular em Créteil; Então ele viveu em uma mansão na Place Vendôme, onde os 

membros da mais alta classe social tiveram muito sucesso.  

 

O sistema Mesmer foi baseado em quatro princípios fundamentais:  

1) Existe um fluido muito sutil em todo o universo que une humanos, terra e corpos celestes.  

2) As doenças são a conseqüência de uma distribuição desequilibrada desse fluido no corpo.  

3) Existem procedimentos que permitem armazenar e transmitir a outras pessoas.  

4) Situações críticas podem ser desencadeadas para os pacientes e sua cura.  
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Mesmer acreditava que o corpo humano continha uma certa quantidade de magnetismo e que todo o sistema visava provocar 

influências magnéticas. Grandes espelhos refletiam o fluido que poderia ser orientado através da música. Muitas vezes, os pacientes 

estavam em crise e eram transportados para a câmara fria . Graças à colaboração da Bergasse, Mesmer abriu uma assinatura para 

divulgar omagnetismo animale encontrou o apoio das famílias mais aristocráticas: Lafayette, Noailles, Montesquieu estavam entre 

os assinantes, que contribuíram com mais de 340.000 libras.  

 

Mas logo chegaram os conflitos entre Mesmer e seus discípulos, que haviam sido organizados em torno da Société de l'Harmonie. 

Além da reputação suspeita das práticas terapêuticas alemãs, o governo francês nomeou uma comissão de investigação com os 

mais renomados médicos e naturalistas da Académie des Sciences, da Académie de Médecine e da Société Royale. O veredicto foi 

forte contra Mesmer e seu magnetismo animal. Em 1784 marcou o início de sua decadência.  

 

Mesmer teve que retornar à Alemanha para realizar o estágio mais sombrio de sua vida. Ele viajou para a Suíça, Alemanha e 

Áustria, mas em 1793 ele foi expulso de Viena com suspeitas de natureza política e seu nome foi envolvido em uma trama sombria.  

 

Ele terminou seus dias em Meersburg, uma cidade próxima ao Lago Constança, perto do local onde ele nasceu. Ele acabou sem 

recursos e prestígio quando nasceu. 

Josep Lluís Barona. Professor de História da Ciência na Universidade de Valência. 
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