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tout connaître, lui permet aussi de 
tout dire. 
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Perversão sexual 

O instincto sexual é sem duvida, entre os ins-
tinctos uormaes de que somos dotados, aquelle 
que exerce mais poderosa influencia sobre os 
nossos sentimentos e caracter e o que melhor se 
presta ás mais exquisitas perversões, ás mais re
quintadas torpezas. 

As manifestações mórbidas do instincto se
xual, desde as mais simples até ás mais comple
xas, estão em flagrante contradicção com as leis 
naturaes e, indo contra o fim que ellas teem em 
vista, saltam por cima de todas as conveniências 
d'ordem social e, não poucas vezes, ultrapassam a 
balisa que separa a razão da loucura. 

A lista das aberrações sexuaes é extensa e 
segue n'uni crescendo continuo, em virtude da 
multiplicação dos factores etiológicos da dege
nerescência e perversão das funcções nervosas, 
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constituintes do fundo mórbido dos indivíduos 
que corrompem e por completo desnaturam as 
relações genésicas. 

Segundo CASPËR, a perversão pode ser con
genita ou adquirida em consequência de abusos 
venéreos que, com a continuação, chegam a cau
sar repugnância. O desejo de experimentar no
vas sensações, também algumas vezes pode levar 
a praticas anormaes. 

N'este caso mesmo, a perversão só terá logar 
nos indivíduos dotados d'uma constituição mór
bida que só espera a occasião de se manifestar. 
Só se podem perverter os que teem certas ten
dências para a perversão. (HOFMANN). 

O individuo são, distituido de qualquer tara 
nervosa, pôde, em dadas circunstancias, ser leva
do á pratica de actos sexuaes próprios de dege
nerado; mas, deixando de pender sobre elle as 
razões que motivaram este desvio, volta á sua 
normalidade, sem saudade dos gosos fruídos con-
tra-natura. 

Este facto é na vida sexual o que o distingue 
do pervertido que, só nas condições exigidas 
pela sua psychose, encontra a satisfação que as 
relações naturaes do amor lhe não proporcionam. 

Assim, o pervertido é um psychopatha A 
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perversão não constitue uma entidade mórbida 
especial. 

É antes um symptoma, mais ou menos accen-
tuado conforme o grau da degenerescência que o 
produz. 

Portanto podem ser incluídas na etiologia da 
perversão sexual todas as circunstancias que con
duzem á degenerescência psychica. 

As tendências hereditárias para doenças ner
vosas figuram em primeiro logar. Um pae epi
léptico ou padecendo de qualquer doença cere
bral, uma mãe hysterica e, em alguns casos atá
vicos, a doença dos avós ou de parentes consan
guíneos são os principaes factores da perversão 
sexual. 

Uma educação viciosa, o meio desmoralisado, 
o receio d'infecçao syphilitica conduzem mui
tas vezes á aberração genital os portadores de 
predisposições congénitas ou adquiridas. 

A perversão pode também encontrar as suas 
causas na desproporção da edade dos pães, no 
estado d'embriaguez, no acto da fecundação, na 
syphilis, na fecundação durante a convalescença 
de doenças depauperantes e em todos os moti
vos d'enfraquecimento do systema nervoso e da 
funcção genital dos pães. 
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Finalmente, entre as causas, deve ainda con-
tar-se a influencia do clima e do paiz. 

Geralmente nos habitantes das altas regiões 
montanhosas encontra-se, associado ao idiotismo 
e ao cretinismo, um elevado grau de perversão 
sexual. 

As modalidades de perversão sexual são nu
merosas; comtudo podem ser reunidas em três 
grandes grupos, cada um d'elles subordinado a 
um determinado principio. 

Assim os invertidos, que podem ser homens 
ou mulheres, activos ou passivos, constituem um 
grupo possuindo como caracter essencial a ten
dência que arrasta o degenerado para os indiví
duos do seu sexo. 

O ouanista, o bestial, o exhibicionista, etc., 
nos seus différentes modos de o ser, tem como 
caracter distinctivo a sua asexualidade, isto é, o 
dispensarem o concurso de pessoas do seu ou de 
différente sexo para a realisação dos seus actos 
sexuaes doentios. 

O sadista, o masochista e o necrophilo sen
tem attracção para o sexo opposto, mas a satis
fação genésica não se effectua com a normali
dade propria de indivíduos sãos. As circunstan
cias que n'estes casos acompanham ou provo-
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cam as aproximações hetero-sexuaes são do do-
minio da pathologia. 

O quadro seguinte, mostrando as manifesta
ções mórbidas do instincto sexual dispostas se
gundo os princípios indicados, dá a ideia da 
ordem pela qual o assumpto vae ser tratado. 

Sadismo 
Masochismo 
Necrophilia 
Devassidões (Egas Moniz) 

S Uranismo 
Saphistno 
Tribadismo 

í Feiticismo 
\ Exhibicionismo 

Perversão asexual < Onanismo 
/ Bestialidade 
[ Erecto mania 

Não ha caracteres nítidos, distinctes a sepa
rar estas modalidades de perversão. 

Existem formas intermediarias de transição e, 
não poucas vezes, o degenerado allia á sua forma 
essencial de perversão todas as manifestações 
mórbidas d'um só grupo ou algumas de dois ou 
dos trez ao mesmo tempo. 

Perversão hetero-sexual 



Perversão heterosexual 



Sadismo 

As relações ordinárias do appetite sexual 
teem como consequência uma mutua affeição 
dos participantes, um sentimento mais ou menos 
elevado que faz sahir o homem da esphera da 
pura animalidade. Esta affeição, ás vezes, bem 
pouco duradoura soffre, nos casos que vão ser
vir d'assutnpto ao presente capitulo, uma trans
formação de tal maneira accentuada que a col-
loca no extremo opposto dos phenomeuos natu-
raes. 

Quando uma tal transformação tem logar, ap-
parece um desejo de torturar, de mutilar e de 
sacrificar o objecto da paixão do pervertido. 

A aberração que assim se manifesta pelo 
goso genital que traz o soffrimento d'outrem 
chama-se Sadisvw. 

Esta designação deriva do nome do MAR
QUEZ DE S A D E que, nos princípios do século x ix 
creou a sua famosa theoria do prazer sangrento, 
affirmando que, nas relações sexuaes, o goso at-
tingido por um é proporcional á dôr experimen
tada pelo outro. 



22 

Publicou um romance intitulado Nouvelle 
Justine ou les Malheurs de la Vertu em que pre
dominam ideias de mutilação e tortura taes 
como: possuir uma mulher emquanto o sangue 
lhe escorre a flux de profundas incisões feitas 
sobre os seios. 

Pederasta congénito, o MARQUEZ DE SAD?: 
foi, por différentes vezes, condemnado a prisão e, 
mais tarde, sentenciado á morte por praticar em 
mulheres, que attrahia a sua casa, as crueldades 
que tão calorosamente descreve no seu livro. 

NAPOLEÃO perdoou-lhe e ordenou a sua en
trada n'uin hospital de doidos, onde morreu ata
cado de demência senil. 

O sadisino nas suas manifestações pode apre-
sentar-se debaixo de vários aspectos. 

Umas vezes o pervertido limita-se a dar be
liscões, picadas d'alfinetes, pancadas nas náde
gas, etc. Estes pequenos soffrimentos produzem-
lhe uma intensa excitação sexual quasi sempre 
terminada pelo coito, ao qual o acto sádico ape
nas serve de meio preparatório ou de exaltador 
da sensualidade. 

Está n'estas condições o caso seguinte que 
tive occasião de observar n'uni estudante d'uma 
escola superior d'esta cidade. 

C... é um pervertido que, exgotado pelo 
abuso dos prazeres veuerios, só consegue a ere
cção espancando a amante, humilde creatura 
que, a principio, resignadamente o supportava. 
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Conseguida a excitação por este meio, reali-
sava copula. O spasmo genésico era attingido no 
meio d'explosoes de furor que, quasi sempre, se 
traduziam por dentadas no peito da sua victima. 
Uma ou outra vez, algumas picadas d'alfinete 
substituíam as dentadas, e era então com um 
prazer feroz que o degenerado esfregava a cara 
nos seios gottejando sangue. 

D'estas a p p r o x i m a t e s anormaes que, feliz
mente para a mulher, eram pouco frequentes, 
nasceu um feto monstruoso que apenas viveu 
duas horas. 

Um abcesso no seio esquerdo, sobrevindo no 
decurso da prenhez, forneceu-me ensejo de ver 
echimoses e cicatrizes cuja historia me foi con
tada por entre lagrimas e projectos do abandono 
que mais tarde teve logar. 

Um outro caso não menos curioso é o d'uni 
medico de constituição nevropathica que, logo 
que bebesse vinho demais, só sentia o prazer ge
nital completo quando durante o coito, picava 
ou cortava as nádegas da sua victima (i). 

São estes os pequenos sadistas. 
Mas entre estes e os que levam a sua dege

neração até ao ultimo requinte ha um outro 

( i ) TARNOWSKJ' 
çôes mórbidas. 

— O Instincto sexual e as suas manifesta-
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grupo de que se encontram bellos exemplos nas 
observações seguintes, de DEMME. 

Um negociante de 37 annos de idade, sentira 
sempre uma certa repulsão pelas mulheres. Aos 
19 annos foi assaltado por um invencivel desejo 
de ferir raparigas novas e bonitas, o que posto 
em pratica lhe produzia de cada vez uma emis
são seminal. Ao principio limitava-se a ferir le
vemente, mas, passado algum tempo, com os pe
quenos golpes apenas conseguia a erecção. Co
meçou então a picar as suas victimas com um 
estylete d'aço. Se em virtude da espessura dos 
vestidos não havia ferimento, elle conhecia-o 
logo, porquanto não tinha logar a emissão do 
sémen. 

Nunca se entregou ás praticas onanisticas, 
comtudo bastava-lhe sonhar com raparigas feri
das para que se desse a ejaculação. 

N'uma busca passada a sua casa, foram en
contrados um grande numero de estyletes, pu-
nhaes, facas de matto, etc. 

A simples vista das suas laminas de.spertava-
lhe violentas erecções. 

A 2.:l observação refere-se a um soldado que 
sentia um prazer extraordinário em ferir com 
uma faca as partes genitaes das mulheres que 
casualmente encontrava nas ruas. A vista do 
sangue escorrendo da lamina proporcionava-lhe 
o mesmo goso que sentiria nas relações sexuaes 
com as suas victimas. Masturbava-se desde a 
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infância e de preferencia na presença de crean-
ças do sexo feminino, que depois costumava so-
domisar. 

Estes actos eram sempre realisados com o 
pensamento dominado pela ideia de quanto se
ria agradável ferir-lhe as partes genitaes e ver 
escorrer o sangue, da faca com que desejaria 
martyrisal-as. 

Mas as manifestações da perversão sádica 
não se limitam a estes relativamente pequenos at-
tentados. O impulso mórbido pode arrastar o 
degenerado ao commettimento de monstruosos 
delictos, taes como : o assassínio e a antropo-
phagia. 

O caso relatado por FEUERBACH, tendo por 
protagonista A N D R É BICHEL, é bem elucidativo. 

Este homem violava raparigas que depois as
sassinava e cortava em bocados. No tribunal 
que o julgava descreveu o modo como esporte-
jou uma das suas victimas. 

«Abri-lhe o peito, diz elle, e com uma faca 
separei as partes molles, depois dividi-lhe o corpo 
como um carniceiro faria a uma vitella. Antes 
do enterramento n'uma cova previamente feita, 
arranquei um bocado do cadaver e comi-o». 

Um caso em que os dados d'autopsia vieram, 
em parte, justificar o desarranjo intellectual é o 
seguinte : 

Um aldeão de 24 annos de idade, sahindo em 
busca de occupação, perde-se 11'um bosque e ahi 

1 
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vagueia durante oito dias, perseguido pelo desejo 
de comer carne humana. Encontra em fim uma 
rapariguinha de 12 annos, viola-a, em seguida 
rasga-lhe os órgãos genitaes, arranca e come-lhe 
o coração, bebe o seu sangue e depois enterra o 
cadaver. 

Executado, a autopsia feita por E S Q U I R O L 
revelou, além d'outras lesões, a existência de for
tes adherencias entre a pia-mater e as camadas 
corticaes do cérebro. 

A par dos typos de degenerescência já men
cionados apparece ainda um outro de sadistas 
ideaes ou de imaginação, que conseguem o or
gasmo venerio apenas com a representação men
tal de scena de tortura ou de mutilação. Estes 
doentes são, por assim dizer, inoffensivos em-
quanto o sadismo ideal não descahe nas formas 
sangrentas, como succède a maior parte das vezes. 

A vista de actos de crueldade, a audição de 
gritos afflictivos, muitas vezes são o bastante 
para provocar a erecção em indivíduos portado
res de taras sádicas. 

Porém, os mais interessantes e exquisitos ca
sos de sadismo residem nos degenerados, que fa
zem acompanhar a satisfação do instincto geni
tal por actos d'uma repugnante insensatez taes 
como: a defecação na bocca ou sobre qualquer 
outra parte do corpo d'uma mulher nua. 

TARNOWSKY apresenta uma observação bem 
característica. 
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Trata-se d'um doente que costumava fazer 
deitar uma mulher, com vestido de baile muito 
decotado, sobre um sophá baixo e n'uma sala 
bem illuminada. Durante algum tempo estava-a 
contemplando, escondido atraz da porta d'um 
quarto contiguo. 

Dogo que sentia a erecção entrava de repente 
e defecava sobre os seios d'ella, sentindo assim 
uma espécie de emissão espermatica. 

K R A B T - E B I N G falia de certos indivíduos que, 
á custa de muito dinheiro, obteem de mulheres 
mais ou menos venaes a permissão de lhes uri
nar e ejacular na bocca. 

Este ultimo facto, que tanto parece fazer 
admirar o illustre psychiatra, toniou-se hoje a 
moda corrente nos grandes centros civilisados 
onde tal permissão é conseguida sem a exorbi
tância de remuneração assignalada para V I E N N A . 

Não menos curioso é o caso d'um vienuez 
que procurava as prostitutas só para lhes fazer 
a barba. Durante esta operação experimentava 
um subido prazer genital que, ordinariamente, 
terminava pela emissão de sémen. 

As variedades de s^dismo homo-sexunl e sa-
dismo bestial também se realisam, mas com 
pouca frequência. 

O sadismo é uma perversão quasi exclusiva 
do sexo masculino em que as victimas são ordi
nariamente mulheres. 
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Comtudo, o inverso também tem logar, isto 
é, ha mulheres sádicas. 

Sem remontar á historia antiga, sem fallar 
de MESSALINA, de CLEOPATRA, que fazia morrer 
os seus amantes, nós temos em épocas muito 
menos afastadas exemplos d'esta perturbação 
genésica. 

Os casos, porém, são raros. K R A K T - E B I N G SÓ 
cita dois scientificamente averiguados e BALL 
apenas menciona o d'uni homem a quem uma 
mulher lasciva devorou o peito durante a co
pula. 

O sadismo é de todas as perversões sexuaes 
a que geralmente arrasta consequências de maior 
gravidade e sem duvida a que mais interessa o 
medico-legista. 

Quasi sempre os degenerados d'esta espécie 
são hereditários e não apresentam estygmas espe-
ciaes ou signaes externos nem em si nem nos 
seus antecessores. A tendência herdada pôde 
até variar de typo, de modo que o sadista pôde 
descender d'outro sadista, d'um hysterico, d'um 
kleptomano, etc. 

Assim os dados, a que a medicina legal tem 
de deitar mão, são muitos parcos. 

A precocidade das manifestações sádicas, a 
impulsão irresistivel e a inconsciência que acom
panham o acto, resumem quasi todos os elemen
tos que permittem reconhecer a psychose. 

Esta degeneração, que em vida é custosa de 
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affirmar, a maior parte das vezes é bem mani
festa post-mortem. 

As autopsias revelam a existência de lesões 
anatómicas do encephalo, que vêem demonstrar 
que estes pretensos criminosos são doentes in
contestáveis, verdadeiros alienados. 



Masochisme» 

O masochismo é uma variedade de perversão 
sexual que consiste no emprego da crueldade 
sobre o próprio degenerado para assim lhe pro
vocar sensações voluptuosas. Esta manifestação 
do instiucto sexual anómalo deriva o seu nome 
do escriptor allemão SACHER MASOCH, que nos 
seus romances lhe fez a apologia. 

O verdadeiro masochista, aquelle em que as 
tendências mórbidas provêem d'uma influencia 
hereditaria encontra, na sua tortura e humilha
ção por uma pessoa do outro sexo, a satisfação 
que o coito normal lhe não proporciona. Isto 
não quer de modo algum dizer que o masochista 
sinta repulsão pelas relações genésicas naturaes, 
mas que o goso completo só é attiugido quando 
a estas se ligam o soffrimento de maus tratos ou 
a ideia de submissão que elle voluntariamente 
procura. 

Os actos masochistas, que geralmente servem 
de elemento preparatório e excitante do coito, 
podem em muitos casos trazer comsigo uma sa
tisfação equivalente a este acto. 
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Assim o sensualismo masochista carecendo 
de différentes graus d'estimulo, varia na sua gra
vidade e intensidade segundo a violência das 
tendências de cada degenerado. As praticas ma-
sochistas vão desde as mais asquerosas e repu
gnantes até ás mais insensatas e pueris. 

A flagellação, a que muitas vezes recorrem 
indivíduos genitalmente exhaustos, como meio 
mechanico de despertar a sua sensibilidade ador
mecida, não é considerada como acto masochista. 

O degenerado encara o soffrimento pelo lado 
moral e a submissão psychica, muito mais que 
a dor physica, actua n'elle como o mais poderoso 
excitante do seu instincto desviado. 

Foi observado por KRAFT-EBING O caso se
guinte: 

X... litterato, tarado, sonhou aos 6 annos de 
idade que uma mulher lhe batia nas nádegas, o 
que lhe occasinou uma certa sensação voluptuosa. 
Tornou-se então onamista e aos 10 annos estava 
neurasthenico. 

Até á idade de 25 annos teve muitos sonhos 
de flagellação cuja evocação, no estado de vigi-
lia, o obrigava a masturbar-se. 

Levado por um imperioso desejo, fez-se mal
tratar ha tareia annos por uma mulher, sem com 
isso conseguir a erecção ou a emissão. Depois de 
nova tentativa com o mesmo resultado, conhe
ceu que a erecção só tinha logar quando se ima-
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ginava amarrado e espancado pela mulher, em-
quanto esta lhe descrevia a maneira como pro
cedia para com outros impotentes. Se a excita
ção ainda não tinha logar, então fazia-se amar
rar e só assim conseguia realisar uma copula 
imperfeita, desprovida do prazer que sentia nas 
ejaculações, que acompanhavam os sonhos em 
que se via maltratado. 

A sua necessidade de flagellação era ideal, e 
tanto que a flagellação praticada por homens 
não só lhe não produzia erecção mas até lhe era 
bem desagradável. 

Comtudo a sua escolha nas mulheres recahia 
sempre sobre as que tivessem o pulso mais cor
pulento. 

Á semelhança do que succède com os sadis-
tas, ha também masochistas ideaes ou de ima
ginação que, evocando mentalmente as mais ex
travagantes scenas de tortura, obteem a satisfa
ção genital. 

A par dos masochistas de maus tratos reaes, 
averiguados, e dos que se contentam com repre
sentação mental de actos de submissão, appare-
cem-nos dois grupos de individuos portadores do 
mais espantoso e repugnante masochisme, cha
mados fungadores (renif leurs) e ester corar ios. . 

Um typo curioso de fungador encontra-se na 
seguinte observação de KRAFT-EBING : 

Trata-se d'uni notário conhecido como ori
ginal e misanthropo, dado á masturbação e que 
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tinha o habito de estimular os seus desejos se-
xuaes, tomando um certo numero de folhas de 
papel de que antes se servira na latrina. 

Estendia-as sobre o leito, contemplava-as e 
cheirava-as até que se produzisse a erecção. De
pois de morto, encontrou-se perto do seu leito 
um' grande cesto cheio d'estes papeis, cada um 
d'elles cuidadosamente datado. 

TARDIEU faz menção d'alguns homens que 
se juntam em logares escusos, taes como as por
tas de traz dos theatros, onde muitas mulheres 
vão á pressa para urinar, e experimentam, ao 
aspirar o cheiro da sua urina, uma forte excita
ção genésica que não raras vezes é acalmada 
por praticas onanisticas. 

Os estercorarios pervertidos, tanto ou mais 
asquerosos que os fungadores, não são raros. 

No Porto é bem conhecido um padre, fre
quentador assíduo d'uma casa de tolerância si
tuada nas proximidades da Escola Medica. Este 
degenerado satisfaz a sua paixão fazendo defe-
car-lhe na bocca uma meretriz mais das suas 
sympathias, ao mesmo tempo que por ella se 
deixa masturbar. 

Este caso foi-me referido por um meu amigo 
que, de visu, teve occasião de reconhecer a sua 
veracidade. O padre é portador de manifestos 
signaes physicos de degenerescência e consta-me 
que ao masochismo allía outras modalidades de 
perversão. 
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Ura outro caso interessante é o d'um indivi
duo que, desde a idade de 8 annos se entregava 
ao onanismo. Quando attingiu a puberdade só 
conseguia a satisfação sexual completa, bebendo 
urina recente de mulher. Este doente foi por 
fim accommettido de delírio epiléptico. 

O masochismo feminino, em virtude das con
dições sociaes que cercam a mulher, não é de fá
cil averiguação. 

Casos scientificamente verificados poucos ha, 
e esses mesmos ainda bastante obscuros. 

O masochismo é, em geral, o producto de 
tendências herdadas. Não apresenta o interesse 
medico-legal que possue o sadismo, porque o de
generado nunca vem queixar-se dos maus tratos 
de que voluntariamente procura ser victima. 



Necrophilia 

A necrophilia — amor aos mortos — constitue 
um dos mais notáveis desvios do instincto se
xual. 

Os indivíduos que se entregam ás suas pra
ticas são quasi sempre degenerados ou portado
res de taras hereditárias; todavia esta aberra
ção extrema coincide muitas vezes com uma ap
parente normalidade mental. 

Os necrophilos teem existido em todos os 
tempos. Na antiguidade eram já conhecidos 
sob a designação de vampiros, demoniacos e ly-
canthropos. 

H E R Ó D O T O conta-nos que P E R I A N D R O DE 
C O R I N T H O depois de ter morto a esposa teve 
relações com o seu cadaver. 

Segundo BALL, tem-se visto muitos padres 
violar os cadáveres aos quaes estavam encarre
gados de prestar as ultimas honras fúnebres. I1) 

(i) Já depois de escripto este capitulo, lemos em alguns 
jornaes noticiosos os detalhes da prisão d'um padre, que, n'um 
cemitério das proximidades d'Alger, foi encontrado ultrajando 
um cadaver. 
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Um dos mais curiosos espécimens d'esta 
aberração nos tempos modernos foi, sem duvida, 
o sargento BERTRAND. 

Este homem, cuja geneologia o apresentava 
como tarado, era de 15 em 15 dias assaltado por 
crises violentas, durante as quaes se manifesta
vam os seus appetites mórbidos. 

Escalava então os muros dos cemitérios e 
desenterrava os cadáveres das mulheres recen
temente sepultadas para satisfazer a sua paixão. 

Como nem sempre lhe era possível encontrar 
cadáveres humanos, procurava então corpos de 
auimaes mortos, abria-lhes o ventre, tirava-lhes 
as entranhas, masturbando-se emquanto as con
templava. 

Passado algum tempo, o esquartejamento de 
animaes mortos já não o satisfazia. Attrahia al
guns cães para sitios isolados, onde os matava. 
Todo o seu prazer consistia na masturbação á 
vista das vísceras ainda palpitantes. 

A principio, quando conseguia desenterrar 
cadáveres humanos, limitava-se a cortal-os em 
bocados e a masturbar-se em frente d'elles. 

N'uma época mais avançada, o retalhamento 
era sempre precedido de violação. 

N'uma carta que BERTRAND escreveu da pri
são, confessava : 

«Nunca teria desenterrado um cadaver para 
violar se não tivesse a intenção de o cortar em 
bocados. O corte dos cadáveres nunca teve por 
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fim esconder a profanação commettida, como al
guns asseveram. O impulso para retalhar os 
corpos era em mim muito mais violento que o 
desejo de os violar. 

Á psychose de B E R T R A N D era completamente 
indifférente a idade e o sexo da pessoa cujo ca
daver ia ultrajar; porém outros necrophilos es
colhem sempre cadáveres de donzellas ou de cer
tas mulheres que em vida os impressionaram de 
qualquer maneira agradável. 

Em Portugal ha um bem curioso caso, rela
tado pelo Dr. E G A S M O N I Z no seu livro : Vida 
Sexual. 

Em 15 d'abril de 1883 enterrou-se em Ponte 
de Sôr, T.. . , mulher de F. D. 

O coveiro, quando procedia ao enterramento, 
poz fora do cemitério alguns assistentes, que, 
extranhando o caso foram para cima de um mu
ro ver o que se passava. Observaram que o co
veiro se lançara sobre a morta . 

Forçado o portão, foram encontral-o realisau-
do a copula com o cadaver. 

Parece que o coveiro requestara T . . . que não 
o attendera. Casada com F. D. deixou-o viuvo 
ao fim d'um anno. 

O criminoso foi julgado e condemnado a um 
anno de prisão correccional com multa de 200 
réis diários. 

O Dr. E G A S MONIZ faz notar a impulsivida-
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de do acto a cuja realisação nem sequer obstou 
a presença de testemunhas. 

A necrophilia é uma forma de perversão que, 
felizmente, se encontra raras vezes. 

Por este motivo as investigações anatomo
patológicas feitas, pouco ou nenhum resultado 
apreciável teem dado. 



Devassidões 

Alguns auctores consideram o cunnilingus 
(titilação lingual dos órgãos sexuaes externos 
da mulher) e o coito buccal como uma variedade 
de hetero-sexualidade mórbida. Porisso incluem 
as suas praticas no grupo de que venho tratando. 

O individuo que por estes processos procura 
a satisfação da sua virilidade decadente, na 
maioria dos casos, é apenas um libertino. Os 
desvios a que se entrega e as approximações 
sexuaes proporcionam-lhe indistinctamente o 
mesmo prazer completo. Se desnatura algumas 
vezes as relações genésicas, não é a isso impel-
lido pela irresistível obcessão que caracteriza o 
verdadeiro degenerado. 

Comtudo, isto não é a regra geral. O cun
nilingus e o coito buccal, que ordinariamente 
são praticados por viciosos ligeiramente tarados, 
podem, em alguns raros casos, ser o producto 
d'utna nítida perversão. 

Na demência senil e na paralysia progres
siva da demência apparecem, algumas vezes, 
estas anomalias do instincto genésico. 
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A copula, os contactos inter feces e a mas
turbação realisados com creanças, constituem 
praticas de uso frequente. Porém, muito mais 
vulgar que todas estas, é, sem duvida, o coito 
anal exercido sobre mulheres. 

A este respeito citarei um caso de observa
ção pessoal. 

N'uma importante villa do districto d'Aveiro 
appareceu, ha cerca de dois annos, um indivi
duo que, em tenra idade, tinha emigrado para o 
Brazil. Vinha animado com ideias de casamento 
e sem difficuldade encontrou a noiva, que, tor
nada esposa, devia ser mais tarde a victima dos 
seus iustinctos pervertidos. 

Na noite de núpcias, passada n'uni hotel sus
peito d'esta cidade, servindo-se de ameaças de 
toda a ordem, três vezes satisfez pelo coito anal 
os seus sórdidos appetites. 

Durante cerca d'um niez continuaram estas 
relações in vaso indébito. 

Uma intensa rectite obrigou-o então a seguir 
a via natural que até ahi se tinha conservado 
virgem de qualquer approximação genésica. 

Resultou uma prenhez e ao fim de oito Ine
zes a mãe dava á luz uma creança do sexo mas
culino com o craneo deformado e com manifes
tações syphiliticas a attestarem o triste passado 
da sua ascendência paterna. 

Os esposos separaram-se dois mezes depois de 
casados. O marido vive actualmente em conçu-
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biiiagem cora uma mulher de poucos escrúpulos, 
que inteiramente lhe satisfaz as exigências da 
sua depravação. 

Como já disse o coito anal, que só era raras 
circunstancias traz prazer á mulher, é frequen
tíssimo nos grandes centros de civilisação. No 
Porto ha muitas casas toleradas pela policia, em 
que a sodomia femenil e o coito per os consti
tuem o único verdadeiro attractivo para a sua 
crapulosa clientela. 

Em quasi cada uma das prostitutas clandes
tinas, que á noite vagueiam por essas ruas, po
demos ver uma desgraçada que incondicional
mente se presta á realisação d'estas manifesta
ções d'actividade sexual mórbida. 



II 

Perversão homo-sexual 



Inversão genital 

A approximação genésica entre indivíduos 
do mesmo sexo tem o nome de inversão genital. 

Os invertidos podem ser indivíduos do sexo 
masculino ou do feminino, mas esta perversão 
é muito mais frequente entre os primeiros. 

A homo-sexualidade toma no homem o nome 
especial de uranismo e na mulher as designa
ções de saphismo e de tríbadismo, conforme o 
modo pelo qual se satisfaz a perversão. 

A inversão observa-se nos casos de degene
rescência por herança, no decorrer d'algumas 
doenças mentaes e, ainda algumas vezes, como 
um vicio adquirido. 

O prazer homo-sexual mostra-se, muitas ve
zes, nos hermaphroditas, isto é, nos indivíduos 
cujos órgãos genitaes mal desenvolvidos, dei
xam em duvida o seu verdadeiro sexo. N'estas 
circumstancias vê-se indivíduos que, apesar das 
apparencias serem do sexo masculino, se pres
tam ao desempenho do papel de mulher. O fa
cto reciproco também tem logar. 

A aberração do invertido, residindo u'urna 



48 

disposição psycho-sexual anómala, nada tem que 
vêr com os órgãos genitaes, que ordinariamente 
se apresentam com o desenvolvimento normal e 
o funccionamento regular. 

O pervertido, em geral, é um irresponsável. 
A sua aberração não é um vicio nem uma pai
xão immoral, mas uma tendência .impulsiva 
constituindo a única maneira pela qual o indi
viduo mal organisado pode manifestar a sua 
vida genésica. 

A inversão sexual tem sido observada em 
todas as épocas e em todos os povos, quer sel
vagens quer civilisados. 

STANLEY, descrevendo as suas viagens d'ex-
ploração na Africa Central, fala de praticas 
homo-sexuaes a que se entregam os pretos d'es-
sas regiões. 

Parece, comtudo, que as funcções genésicas 
estão tanto mais dispostas a perverterem-se 
quanto mais o progresso e a civilisação collo-
cam o homem fora do estado em que a natureza 
o creou. 



Uranismo 

Ë o termo genérico pelo qual são conheci
das as praticas homo-sexuaes no sexo mascu
lino. A designação de pederastia, que alguns 
auctores tomam como seu synonimo, não tem 
razão de ser usada como tal, porquanto a pe
derastia é apenas um dos variados modos de 
satisfação das tendências uranistas. 

O uranismo é uma frequente manifestação 
mórbida do instiucto genital. O seu conheci
mento remonta á mais alta antiguidade. 

O amor homo-sexual era já conhecido entre 
os hebreus. Em Sparta, a lei permittia aos ve
lhos terem amantes masculinos para lhes incu
tir o ardor bellico. Na Grécia, onde o uranismo 
não tinha a sancção legal, ao lado de muitas fi
guras heróicas que se davam a esta perversão, 
apparece-nos Epaminondas, o glorioso vencedor 
de Mantinêa, como amante dos seus soldados. 

Os mais celebres poetas d'aquelle tempo tra
tam demoradamente da inversão sexual e di-
zem-nos que em Athenas, se erigiram templos ao 
deus Eros, protector do amor entre os homens. 



So 

Era Creta, os filhos das mais importantes fa
mílias consideravam como deshonra o não terem 
um ou mais amantes. 

Era Roma, parece que as relações horao-se-
xuaes só se tornaram bem conhecidas depois das 
guerras púnicas. 

Foi sobretudo no tempo de Julio Cesar que 
a corrupção se começou a manifestar mais impu
dentemente. 

D'ahi em diante a historia dos imperadores 
apresenta-nos uma longa serie de uevropathas 
muito curiosos debaixo do ponto de vista gené
sico. 

Julio Cesar, o homem de todas as mulheres 
e a mulher de todos os homens, era um epilé
ptico e um ébrio. 

Octávio, 2.° imperador romano, era publica
mente accusado de ter tido relações sexuaes com 
Julio Cesar. 

Tibério, que se lhe seguiu no throno e cnja 
vida terminou pela demência senil, foi o algoz 
de muitos rapazes e raparigas, victimas da sua 
cruel perversão. 

Heliogabalo, denominado pelos seus cortezãos 
a imperatriz, realisou o mais repugnante typo 
de fellaior e pederasta passivo. Disfarçava-se 
muitas vezes em mulher e assim se entregava 
aos seus amantes, a quem confiava os melhores 
cargos do império. 

Nero, um degenerado por herança e educa-
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ção, casou com o ennucho Sporus e ao mesmo 
tempo dava-se como pederasta passivo aos seus 
libertos. 

Já quasi no fim do seu reinado, casou nova
mente com outro ennucho e com um actor, para 
quem exercia funcção de mulher. 

Seria fastidioso continuar esta resenha espe
cial, porquanto está provado que todos os impe
radores foram uranistas afamados. 

A inversão não era o único vicio dos impe
radores. A historia dos Cezares é um ignóbil 
extendal de todas as aberrações sexuaes levadas 
ao mais alto grau, á mais desenfreada dissolução, 
geradas e mantidas por uma educação viciosa, 
por disposições congénitas e pela desmoralisação 
do meio. 

Nero, Heliogabalo, Caligula, etc., figuram 
como desvios monstruosos das leis naturaes; re-
alisam os typos mais completos de perversão 
genésica, servindo o nome de cada um, quasi, 
como symbolo d'uma epocha com a sua modali
dade de devassidão. 

O uranismo era também muito conhecido no 
Oriente e ua Macedonia. 

Em Constantinopla havia prostíbulos que 
forneciam indifferentemeute homens ou mulhe
res. 

Durante toda a Edade-Media, o uranismo 
desenvolveu-se e alargou os seus dominios. 
JJenrique m, rei de França, Eduardo n e Jaç-
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quês i d'Inglaterra, muitos padres e alguns pa
pas foram reputados invertidos, porém, um dos 
mais horríveis specimens de depravação n'aquelle 
tempo foi o marechal Gilles de Retz. Conde-
mnado á morte, impetrou do rei o seu perdão, 
declarando cynicamente que se sentia impellido, 
por uma secreta tentação diabólica, a fazer sof-
frer ao Delfim, mais tarde L,uiz xi, a mesma 
sorte que tiveram cerca de 800 creanças a quem 
ultrajou e tirou a vida. 

Na actualidade e entre nós, o uranismo está 
mais generalisado do que muita gente suppõe. 
Não é só nos grandes centros de civilisação que 
ha adeptos d'esta variedade mórbida do prazer 
genital. Nos recantos mais obscuros das nossas 
províncias como nos palácios mais sumptuosos 
da capital, o vicio tem as suas raizes e sujeita ao 
seu império indivíduos de todas as cathegorias 
sociaes, não se prendendo com idades nem con
siderações de qualquer ordem. 

Nos campos, o operário sobrecarregado com 
todas as necessidades materiaes da vida a que 
muitas vezes mal pôde satisfazer o mesquinho 
salário, encontra na pederastia um meio de evi
tar os filhos que viriam avolumar as já tão pre. 
carias condições do ménage. 

Não é raro que por lá appareçam indivíduos 
que, enriquecidos nas terras de Santa Cruz, vol. 
tam á pátria com o peito ornado de coinmendas 
e o cérebro prenhe de projectos lubrícps cuja 
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execução, quasi sempre, deixa atraz de si um 
longo cortejo de aberrações ou de filhos morphe-
ticos e syphilisados. 

O caso d'observaçao pessoal que citei a pag. 
é bem demonstrativo. 
É nos collegios, seminários, navios de guer

ra, emfim em todas as circunstancias em que a 
falta de mulheres se faz sentir por mais tempo, 
que os contactos homo-sexuaes encontram um 
mais vasto campo d'acçao. As tendências mór
bidas sexuaes teem n'estes casos uma boa occa-
sião de se manifestar. 

O appetite genésico do uranista satisfaz-se 
por différentes processos, variáveis com as ten
dências e o grau de perversão de que elle é por
tador. 

Uns invertidos só na pratica da masturbação 
buccal encontram a saciedade da sua inclinação 
doentia, outros attingem o organismo venerio 
pelos contactos inter femora ou in axillam de 
indivíduos do seu sexo. 

A pederastia (coito anal) activa ou passiva, 
é uma manifestação rara no uranismo incipiente, 
comtudo é quasi sempre o terminus das praticas 
homo-sexuaes. 

O uranista pode alliar ás suas tendências 
homo-sexuaes, uma ou mais variedades de per
versão observada nas aproximações hetero-se-
xuaes. O feiticismo, o sadismo e o masochismo 
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podem existir no invertido, coin todas as cir
cunstancias que servem para os caracterisar. 

Como já tive occasião de dizer, o uranismo 
não tem idade de eleição. Principia geralmente 
com o despontar da puberdade e vae em muitos 
casos até a extrema velhice. 

A tendência homosexual principia a inani-
festar-se ás vezes mais cedo. Tem-se visto ap-
parecer aos doze, dez e até aos seis annos. 

O invertido começa, as mais das vezes, por 
ser activo. N'estas condições um dos primeiros 
symptomas da sua psychopathia é uma exagge-
rada expressão de pudor menos accentuada na 
presença de mulheres do que d'homeus, para cu
jas caricias e companhia é levado por uma forte 
inclinação. Já em plena puberdade os seus so
nhos, quasi sempre acompanhados de violentas 
erecções e perdas seminaes, são povoados de 
imagens em que transparece a belleza máscula 
em toda a sua pujança. 

A nudez feminina deixa-o indifférente, e, no 
entanto, a vista d'uni homem nú é o bastante 
para lhe despertar ideias lúbricas. 

Impellido por qualquer rasão a partilhar o 
leito com uma mulher, raras vezes consegue o 
fim visado; quasi sempre as tentativas para a 
realisação do coito normal são improfícuas e 
apenas servem para lhe augmentai - o desanimo 
que virá a terminar na repugnância pelo sexo 
feminino. 
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Então apaixona-se pelos homens e na sua 
degradação moral afeiçoa-se a um individuo, ge
ralmente de bom aspecto e robustez, pelo qual 
é capaz de fazer todos os sacrifícios e de cora-
metter as maiores baixezas. Dedica-lhe a prin
cipio um violento amor platónico que progressi
vamente se vae materialisando até que encontra 
o seu terminus na pederastia, acto em que o de
generado exhibe a sua passividade. 

Ao mesmo tempo que se vae realisando este 
grau de perversão, começam a apparecer singu
lares modificações nos seus hábitos e caracter. 

O doente torna-se ciumento, ralha e intriga. 
Toma maneiras femininas, frisa o cabello, usa 
pó de arroz e pinta as sobrancelhas. Adquire 
um modo de caminhar especial, quasi caracte
rístico. 

A voz soffre alteração no timbre e o canto é 
quasi sempre em falsete. Conheço um pederasta 
que na sua fala bi-tonal consegue fingir com 
perfeição uma conversa entre duas pessoas de 
sexo différente. 

O degenerado chegado a este ponto é co
varde, vingativo e mentiroso. Perdeu a sua fei
ção masculina e, d'ahi em diante, só pôde inspi
rar despreso e repugnância. 

A transformação moral do pederasta nem 
sempre é assim completa. Através da progres
siva obliteração dos bons sentimentos, escapa 
algumas vezes incólume uma primitiva tenden-
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cia para o bem, que ulteriormente se manifesta 
cl'uma maneira nitida. P . . . é um invertido de 
Mattosinhos, largamente conhecido no Porto. 
Todo o tempo que a profissão de banheiro lhe 
deixa livre, passa o a fazer meia, sentado, com 
as pernas crusadas como costumam as mulhe
res, á porta de sua casa, d'onde com voz alam
bicada dirige propostas obscenas aos transeun
tes que mais lhe ferem a attenção. 

A noite P . . . enverga vestuários femininos, 
perfuma-se, toma ademanes de mulher e assim 
recebe em sua casa um certo numero de depra
vados, collaboradores insubstituíveis de abjectas 
orgias homo-sexuaes. 

No entanto, este psychopatha, sodomita inve
terado, possue um corajoso altruísmo, raramente 
observado em taes casos. Tem-lhe sido conce
didas varias medalhas como premio das suas 
tentativas de salvação de náufragos, feitas ás 
vezes em circnmstancias taes, que bem parecem 
uma rematada loucura estes esforços da sua 
audaz abnegação. 

Nos casos mais simples, quando ha predis
posições congénitas, o invertido é um effemi-
nado com caracteres bem manifestos desde tenra 
idade. 

Emquanto creança deleitam-no os brinquedos 
e a companhia de meninas de quem muitas ve
zes usa o vestuário e maneiras. Aos diverti-
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mentos próprios do seu sexo e idade prefere as 
bonecas, quando não occupa o tempo em traba
lhos femininos como a meia e o crochet. 

Quando adulto a effeminação é ridícula e; 

ainda que levada ao extremo, não consegue il-
ludir nem mesmo nas épocas em que a lei e a 
moral publica permittem os disfarces femininos. 

K R A F T - E B I N G , todavia, cita o caso d'uni pe
derasta passivo que, habilmente disfarçado em 
mulher, conseguia fazer-se passar por uma pros
tituta a quem a menstruação impedia de reali-
sar o coito normal. 

T A Y L O R refere que a celebre Elisa Edward 
que como atriz arrancava justos applansos em 
muitos theatros europeus, não passava d'um ho
mem. Teve muitas aventuras amorosas e, du
rante largo tempo viveu como casada. 

Usava vestidos femenis desde creança e só 
depois da sua morte se pôde observar o enge
nhoso apparelho que, ligando-lhe os órgãos ge-
nitaes ao corpo, conseguia tornal-os indistinctos 
á primeira vista. 

A prostituição masculina que na França, Al-
lemanha e Russia constitue um verdadeiro fla-
gello social, está pouco espalhada entre nós. 

Em Paris, Berlim, etc., os uranistas profissio-
naes encontram-se sobretudo nos creados de ho
tel, moços de fretes e cicerones. Reunem-se em 
logares mais ou menos conhecidos pela sua clieu-
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tela, e não poucas vezes juntam a escroqticrie e a 
burla ao seu torpe vicio 

Em geral os indivíduos que exercem a pros
tituição masculina não são verdadeiros degene
rados, mas sim viciosos que n'estas praticas pro
curam um meio de viver á farta e com pouco 
trabalho. 

No Porto a prostituição masculina é bastante 
rara. Em Eisboa já não succède outro tanto. 

Está ainda na memoria de todos a campanha 
levantada pela Vanguarda contra este commer-
cio vilissimo. O impudico cynede que dava pelo 
nome de Maria das Tairocas viu a sua triste ce
lebridade levada a todos os pontos do paiz e o 
seu exemplo multiplicou-se, mercê da brandura 
dos nossos costumes, como os cogumelos á som
bra. 



Anatomia pathologica 

As lesões anatómicas do uranisrao só se tor
nam apreciáveis quando provem do coito anal. 

Estas lesões são variadíssimas e differem se
gundo a pratica é recente ou antiga, realisada 
com maior ou menor violência e segundo a sua 
constância e o volume do penis. 

Quando a pederastia é recente, a exploração 
do anus manifesta uma vermelhidão da pelle cir
cundante, inflammação e leves lacerações na mu
cosa rectal e ainda mais leves nos bordos e pelle 
externa, com vestigios de echimoses. Pelo orifí
cio anal filtra-se muitas vezes um liquido puru
lento misturado com sangue. 

O pederasta, nos primeiros dias que se se
guem ao acto, queixa-se d'uma sensação dolo
rosa ao defecar e de dores no anus ao sentar-se 
n'um assento duro. O modo de andar diffère do 
usual; o doente caminha com as pernas affas-
tadas. 

O emprego de força considerável com um 
penis muito volumoso pôde dar origem á inflam
mação do tecido cellular sub-cutaneo á volta do 
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anus, d'onde resultam abcessos e fistulas. O 
traumatismo, sendo violento em demasia pôde 
também trazer a dilaceração do esphincter e as 
consequentes incontinencias das matérias alvi-
nas e perda involuntária de gazes. 

A alteração infundibuliforme do anus é o 
único signal que verdadeiramente denuncia a 
pratica frequente de pederastia passiva. Com-
tudo o infundibulo anal nem sempre se pode 
observar. Nos indivíduos de nádegas gordas ou 
accentuadamente salientes este signal falha 
quasi sempre. O mesmo succède nas mulheres 
sodomitas e nos homens excessivamente ma
gros. Assim, o infundibulo só é pronunciado nos 
pederastas de gordura moderada e de nádegas 
molles e deprimi veis. 

O alargamento do orifício anal resultante do 
relaxamento do esphincter é um testemunho que 
merece alguma importância. 

A obliteração das pregas radiadas do anus 
também deve ser mencionada entre os caracte
res da pederastia. 

Em conclusão: quando n'uni individuo se 
observa a cavidade em forma de funil no anus, 
as pregas radiadas desapparecidas, a separação 
das nádegas causando o alargamento e abertura 
do orifício anal, a auzencia de contracção do es
phincter quando se introduz o dedo no recto, 
trata-se sem duvida d'uni pederasta passivo. 
Esta convicção será melhor firmada se é sabido 
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que, anteriormente á observação, o individuo 
nunca soffreu qualquer intervenção cirúrgica no 
anus ou no recto. 

T A R D I E U affirma que os pederastas activos 
teem quasi sempre o penis delgado, pouco des
envolvido e com uma pequena glande. A sua 
largura diminue gradualmente da raiz para a 
glande, o que o faz assimilhar ao penis d'um 
cão. 

TARNOWSKY, pela sua parte, sustenta que a 
maioria dos pederastas activos não apresentam 
deformações perceptíveis nos órgãos genitaes que 
possam habilitar qualquer a adivinhar a sua vi
ciosa propensão. 

Segundo CASPER e MARQUISI , as deforma
ções genitaes dos pederastas teem sido encon
tradas, em egual ou ainda maior numero, entre 
indivíduos que nunca sentiram tendências para 
a inversão. 

Conclue-se portanto que o exame ocular das 
partes sexuaes não fornece signal perfeito, so
bre que se possa fundar uma única prova de pe
derastia activa. 



Homo-sexualidade feminina 

A inversão sexual na mulher data dos tem
pos mais remotos. Na antiguidade o amor en
tre as mulheres estava muito espalhado na ilha 
de Lesbos, onde a poetisa Sapho se entregou a 
esta paixão anti-natural. Conhecida em todo o 
Oriente e na Grécia e Roma antiga, veio pas
sando atravez toda a Edade Media e hoje as suas 
praticas constituem a moda corrente nos graudes 
centros de civilisação. 

A homo-sexualidade feminina encontra-se 
tanto na abjecta rameira das viellas como na 
aristocrata de velhos pergaminhos. 

A data da manifestação das suas tendências 
é muito variável. Umas vezes apresenta-se nos 
primeiros annos da vida para só ficar nitida
mente caracterisada na puberdade e, outras ve
zes, a perversão conserva-se latente durante muito 
tempo, até que a sua actividade seja despertada 
por qualquer causa occasional. 

As causas da inversão residem em disposi
ções herdadas, n'uma degenerescência mais ou 
menos forte da funcção mental. Assim a perver-
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são, sendo o producto de factores d'ordem psy
cho-sexual, não traz geralmente vicio de confor
mação dos órgãos genitaes. 

O desenvolvimento anormal do clitoris obser
vado em muitos casos, é já uma consequência 
das praticas homo-sexuaes ou da masturbação 
que as precedeu. 

Quando creanças, as invertidas sentem incli
nação para os brinquedos de rapazes e despre
zam os que são próprios do seu sexo e edade. 
J á mulheres, a homo-sexual denuncia-se por um 
conjuncto de signaes a que se deu o nome de vi-
raginidade. Preferem e muitas vezes usam ves
tuários masculinos; todas as suas propensões 
recahem sobre costumes do sexo opposto ao seu. 

Estes factos, porém, não são caracteristicos 
Ha mulheres para quem o amor natural consti
tue o único prazer genésico e que não são abso
lutamente isentas das propensões que é vulgar 
encontrar-se nas invertidas. 

As praticas do amor normal não são incom
patíveis com a inversão genital. 

A mulher geralmente só a ellas se entrega 
com repugnância e sem nunca gosar as sensa
ções deleitosas, que lhe proporcionam os conta
ctos com outras mulheres. A esposa d'um em
pregado publico confessou-me que nunca sentira 
prazer nas aproximações sexuaes de seu marido. 
A copula deixa-a inteiramente indifférente; Q 
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mesmo não succède com os beijos d'uma sua 
amiga. 

O simples contacto dos lábios produz-lhe uma 
violenta excitação genital que ella acalma pela 
masturbação mutua a que frequentemente se 
entrega com essa sua amiga. 

A homo-sexual prende-se ordinariamente á 
sua collaboradora por uma affeição tanto ou 
mais intensa do que o amor natural e, como es
te, sujeita aos mesmos receios de não ser corres
pondida e ás mesmas torturas do ciúme. 

As contrariedades d'esté amor doentio, ferem 
quasi sempre a mulher d'uma maneira mais ou 
menos accentuada. 

Registam-se alguns casos de loucura, tendo 
por causa bruscas separações homo-sexuaes. 

A satisfação de tendência homo-sexual femi
nina pode ser conseguida por contacto e attrito 
mutuo dos órgãos genitaes (tribadismo) ou pelo 
ouanismo buccal (saphismo) ou ainda pela mas
turbação mutua. Citam-se alguns casos de amor 
homo-sexual, puramente platónico. 

Á maneira do que succède no uranismo, o 
sadismo e o masochismo andam muitas vezes 
juntos d'inversão feminina. 
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Anatomia pathologica 

As deformações genitaes que acompanham a 
inversão feminina não teem para o diagnostico 
de perversão o valor que apresentam as altera
ções do uranismo. 

Na mulher homo-sexual, o clitoris alongado 
e muitas vezes mal coberto pelo prepúcio flácido 
e rugoso, salienta-se entre os grandes lábios. A 
sua glande é augmentada em todos os sentidos 
e a sua parte media apresenta uma curvatura, 
signal a que MARTINEAU liga grande importân
cia porque serve para distinguir esta lesão da 
que é produzida pela masturbação com attrito 
das coxas. 

Os grandes e pequenos lábios não soffrem 
geralmente nenhuma alteração especial. 



I l l 

Perversão asexual 



Onanismo 

De todos os desvios do instincto sexual, o 
onanismo é sem duvida o mais espalhado. 

É um vicio commum aos dois sexos, a todos 
os povos e a todas as classes sociaes. 

As suas consequências funestas fazem-se sen
tir em todas as edades, comtudo é na adolescên
cia e na extrema velhice que se manifestam os 
seus mais cruéis estragos. 

Na idade adulta este habito é frequente
mente observado nos homens effeminados, nos 
imbecis e sobretudo nos cretinos; nem sempre 
escapam ás praticas da masturbação os celibatá
rios e muitos individuos para quem a posição 
social que occupam e um certo grau de instru-
cção pareciam constituir uma boa salvaguarda. 

Como a maior parte das aberrações genitaes, 
o onanismo é conhecido desde os tempos mais 
remotos. Depois de Onan, de que Moysés falia 
no Genesis, apparece-nos este vicio entre os he
breus, cujas mulheres se entregavam aos praze
res solitários com imagens do órgão viril, feitas 
quasi sempre de oiro ou prata. 
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Ezechiel, dirigindo-se ao seu povo, dizia-lhe: 
Et fecisti tibi imagines masculinas et fornicaia est 
in eis. 

Estas imagens denominadas priapos ou pha-
bus em Roma serviam de taboleta nos prostíbu
los e eram votadas a um culto especial em L,am-
psaco e em muitas cidades do Hellesponto. 

Nas ruinas de Herculaneum e Pompeia teem 
sido encontrados numerosos phalus, hoje exis
tentes no muzeu de Nápoles. De dimensões 
muito variáveis, são a maior parte de bronze ou 
ouro, muitos alados e alguns ornados de cam
painhas. 

E, sobretudo, nos habitantes d'Africa e dos 
paizes do sul da Asia que o onanismo se encon
tra como pratica corrente. Nos haréns e serra
lhos, as mulheres, privadas dos prazeres legíti
mos do amor, procuram na masturbação o meio 
de acalmar a excitação genésica que as atormenta. 

O onanismo masculino da antiguidade não 
deixou vestigios, porém a tradição e as referen
cias que lhe foram feitas pelos poetas contem
porâneos fazem-nos crer que as praticas do pra
zer solitário, no homem, appareceram com os 
primeiros alvores da civilisação. 

Ë opinião geralmente adoptada que as per
turbações physicas e psychicas produzidas pelos 
excessos do onanismo se tornam mais frequen
tes ao passo que a sociedade adquire um mais 
alto grau de desenvolvimento. 
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Este facto, cnjo conhecimento tem um certo 
valor, é explicado pela maior irritabilidade do 
systema nervoso e por um certo numero de cir
cunstancias inhérentes á moderna organisação 
social. 

A maneira mais vulgar porque o homem réa
lisa a masturbação, é exercendo attritos com a 
mão, que desempenha o papel de vagina. E m 
casos mais excepcionaes são empregados pro
cessos extravagantes tàes como contactos com a 
argola d u m a chave, com annel de cobre, uma 
bobèche, etc. N'estas condições, não raras vezes, 
o cirurgião tem de intervir para desembaraçar 
o penis estrangulado por estes instrumentos. 

F O U R N I E S , cita o caso d'um depravado que 
se masturbava durante o banho, introduzindo o 
penis n'uni orifício da banheira, destinado ao es
coamento da agua. 

Um rapaz conheço eu, que attingia o es
pasmo genésico fazendo passear sobre a glande, 
uma mosca a que previamente arrancava as 
azas. 

Alguns individuos empregam para titilar a 
urethra, pequenas hastes de madeira, alfinetes, 
etc., que, cahindo na bexiga, vão constituir o 
núcleo de volumosos cálculos. 

Os processos de masturbação feminina são 
mais variados. Póde-se, comtudo, formar com 
elles, quatro grupos. 

A masturbação clitoridiana, geralmente con-
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seguida por titilações digitaes do clitoris e pelo 
roçar das coxas, é a mais vulgar. Segue-se-lhe 
por ordem de frequência, a masturbação vaginal 
apreciada, especialmente, pelas mulheres que já 
conheceram os prazeres uaturaes do amor. Os 
objectos empregados para este onanismo são 
muito variados. 

Os mais vulgares são os phalus, velas de 
estearina, cenoura, garrafas, agulheiros, etc. 

E U P U Y T R E M extrahiu da vagina d'uma mu
lher um boião de pomada, que ella propria, com 
força, tinha introduzido. 

A masturbação uterina e a masturbação ure
thral, frequentes na India e Japão, são raras en
tre nós. 

Ao lado das formas mencionadas ha ainda 
casos em que a satisfação onanistica é experi
mentada á custa de contactos mammarios e 
anaes. 

MANTEGAZZA attribue estes últimos a uma 
distribuição anómala dos nervos genitaes. 

A pratica do onanismo como meio habitual 
de satisfação genésica acompanha a maior parte 
das vezes uma degenerescência nervosa mais ou 
menos accentuada. As suas causas, variadíssi
mas como são, podem agrupar-se em duas gran
des ordens : Causas physicas e causas sociaes. 

D'entre as primeiras faremos notar a impor
tância da falta de saciedade genésica. 

Assim é que nos navios, collegios, haréns, 
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etc., a masturbação produz os seus peiores ef-
f eitos. 

Os climas queutes e seccos, a pouca limpeza 
dos órgãos genitaes, a absorpção de alimentos e 
medicamentos congestionadores dos órgãos pél
vicos são outras tantas causas d'onanismo. 

Doenças ha, que são fortes excitantes sexuaes. 
A demência senil e a tuberculose, que traz com-
sigo violentas erecções, também contribuem pa
ra o abuso dos prazeres solitários. A estas cau
sas podemos ainda juntar o estacionamento pro
longado no leito, o exercício a cavallo, a bicy-
cleta e a machina de costura, que, sendo movida 
pela pressão alternativa dos pés, produz um abai
xamento e elevação successivos das coxas que 
roçam uma pela outra. Ora, como vimos, o ro
çar das coxas provoca um erethismo doloroso ou 
uma excitação genésica muito viva, de que a 
mulher, geralmente, se livra, masturbando-se. 

Entre as causas d'ordem social que mais fre
quentemente conduzem a estas praticas, acha-se 
a educação, quer esta seja administrada no lar 
domestico quer em estabelecimentos públicos. 

Na casa paterna a creança é susceptível de 
corromper-se como nos collegios e outras casas 
d'ensino. Basta-lhes, muitas vezes, observar as 
acções dos creados e attender ás provocações 
que, muitas mulheres abomináveis lhes exercem 
sobre os órgãos genitaes, com determinado fim. 

Uma ama de pouco ou fraco leite, para acal-
6 
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mar o appetite não saciado e o choro da creauça 
que lhe estava confiada, praticava-lhe todas as 
noites demoradas sucções dos órgãos genitaes. 

Nos estabelecimentos públicos onde estão 
reunidas em grande numero pessoas d'uni ou 
d'outro sexo, desenvolve-se facilmente a mastur
bação. O exemplo e o contagio são, n'estas con
dições, importantes factores das praticas onanis-
ticas. 

A vista de estampas obscenas, o espectáculo 
do coito praticado por animaes, e a leitura de li
vros pornographicos constituem circunstancias 
que excitam a imaginação e apressam a corru
pção dos costumes. 

A estas variadas causas poderia ainda juntar 
muitas outras, taes como: a falta de saciedade 
genésica, a desproporção e desharmonia dos ór
gãos copuladores, etc. Porém, a que mais me
rece ser mencionada é a influencia de certos es
tados mórbidos do cérebro, entre os quaes a epi
lepsia, o cretiuismo e o idiotismo figuram em 
logar preponderante. 

Em alguns indivíduos tarados, portadores 
de disposições hereditárias, encontra-se o ona-
nismo como pratica impulsiva, e única capaz de 
satisfazer por completo a sua sexualidade mór
bida. 

Assim, um individuo, filho d'uma adultera e 
d'um pae effeminado e alcoólico, confessou-me 
que o coito normal não o satisfazia tão cabal-
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mente como a masturbação a que se entregava, 
tendo á vista o retrato de qualquer mulher linda. 

A masturbação exerce a sua funesta influen
cia sobre todos os systemas, mas é sobretudo no 
espirito que a sua acção mais se faz sentir. 

Os prazeres naturaes do amor tornam-se me
nos perigosos do que os da masturbação porque 
é menos fácil entregar-se aos primeiros do que 
abusar dos segundos. A influencia sympatliica 
perturbadora será mais intensamente exercida 
nos órgãos que teem uma preponderância rela
tiva sobre o resto do organismo. Assim, a sede 
principal da doença estará umas vezes no cére
bro, outras vezes nos órgãos thoracicos ou nas 
vísceras abdominaes. 

O individuo que se entrega á masturbação 
vê que as suas forças physicas e moraes vão en
fraquecendo. Por uma irritação sympathica o 
tubo digestivo accelera as suas funcções para 
compensar os gastos excessivos do organismo. 

Se a excitação genital e a irritação, que d'ahi 
provém, continuam, o estômago enfraquece e a di
gestão faz-se imperfeita e laboriosamente, d'onde 
resultam caimbras estomacaes, lassidão, meteo-
rismo e muitas vezes vómitos depois das refei
ções. 

Não são, com tudo, só estas as perturbações 
digestivas produzidas pelo onanisme 

Não é raro observar-se um desgosto profundo 
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pelos alimentos sólidos, appetites extravagantes, 
constipações rebeldes e diarrheas. 

A acção prejudicial do onanismo exerce-se 
sobre o systema nervoso d'uma maneira bem ac-
centuada. 

O T A L M U D affirma que o cérebro d'um ona
nists foi seccando de tal modo que se ouvia os-
cillar dentro do craneo. 

K L O E K O P P notou que o cérebro dos indiví
duos que se entregam a este vicio se apresenta
va d'uma consistência abaixo da normal. 

Sem pretender averiguar o que ha de verda
de nas precedentes affirmações, está hoje assente 
que o onanismo traz comsigo um longo cortejo 
de perturbações nervosas, como: insomnias, ver
tigens, convulsões, dores, e uma hyperstesia, ás 
vezes de tal modo accentuada, que torna incom
moda a mais leve impressão dos corpos exterio
res. 

A excitação genésica reiterada não produz 
sempre o mesmo resultado, porquanto se n'uns 
casos ha exaltação, em outros dá origem a uma 
profunda prostração do systema nervoso. 

A epilepsia e a hysteria pôde muitas vezes 
ser occasiouada ou mantida pelas praticas da 
masturbação. 

As faculdades intellectuaes do onanista re-
sentem-se sempre e manifestam as suas pertur
bações de différentes modos, qual d'elles o peior. 
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Em geral, o individuo que abusa de si pró
prio, é melancholico, egoista, distraindo, procura 
a solidão e adquire um cunho de covardia e 
baixeza de caracter. As suas ideias obscurecem-
se e a menor difficuldade o assusta. 

Triste, inquieto, abandona tudo o que d'an-
tes lhe era agradável, emfim, torna-se incapaz de 
qualquer espécie de trabalho. 

O exgottamento do systema nervoso occa-
siona-lhe uma diminuição da memoria e da fa
culdade de pensar que terminam muitas vezes 
por se extinguirem completamente. 

O idiotismo e a imbecilidade são quasi sem
pre o terminus dos desarranjos psychicos, quando 
não vem o suicidio ou a alienação mental co
roar a funesta obra da destruição. 

As alterações produzidas pela masturbação 
sobre os órgãos genitaes são de tal ordem que, 
muitas vezes, a simples inspecção nos pôde levar 
ao diagnostico d'esté vicio. 

Notou-se que nos onanistas a puberdade é 
precoce, o penis anormalmente desenvolvido e o 
escroto pendente e lasso. O prepúcio descobre 
facilmente a glande que se apresenta descorada 
e pallida. 

A espermatorrhea é frequente, a erecção 
lenta torna-se muitas vezes impossivel. 

Em alguns onanistas inveterados tem-se ob
servado a producção de tumores dolorosos na 
bexiga, no cordão espermatico e na verga. 
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A atrophia dos testículos dá-se algumas ve
zes. N'um militar que se entregava a este vicio, 
a atrophia tinha ido até ao ponto de lhe reduzir 
estas partes ás dimensões d'uni feijão. 

Na mulher, as deformações provenientes do 
onanismo recahem, principalmente, sobre os pe
quenos lahios e o clitoris. Os pequenos lábios 
alongam-se e tornam-se mais volumoso e fláci
dos. A sua côr rosada desapparece e dá logar a 
uma coloração cinzenta ou acastanhada. Na sua 
parte interna observam-se glândulas hyperthro-
phiadas que se apresentam com o aspecto de pe
quenos pontos amarellos, salientes. A vagina 
encontra-se dilatada e mais homedecida, o mea-
to urinário distendido. Nas mulheres virgens o 
hymen é dilacerado. 

As alterações no clitoris manifestam-se por 
um desenvolvimento exaggerado d'esté órgão 
eréctil, que pode attiugir o volume d'uni dedo 
indicador. 

Já tive occasião de observar um caso em que 
o clitoris se apresentava quasi com as dimensões 
d'uni dedo minimo. Consultado pela portadora 
assustada, limitei-me a recommendar-lhe que se 
abstivesse dos prazeres que o marido lhe propor
cionava, masturbando-a, segundo ella propria 
confessou. 
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* * 

Em appoio do que acaba de ser dito sobre 
as consequências funestas da masturbação, cita
rei uma observação de TiSSOT que é de per si 
um triste extendal dos desarranjos produzidos 
pelo terrível vicio. 

L,. D... relojoeiro, tinha gosado uma excel
lente saúde até aos 18 annos, época em que se 
entregou á masturbação, que elle praticava sete 
ou oito vezes por dia. 

A ejaculação era sempre precedida e acom
panhada d'uni certo grau de desfallecimento e 
d'um movimento convulsivo dos músculos da 
cabeça que a repuxavam para traz, emquanto 
que o pescoço era atacado d'uma extraordinária 
tumefação. 

Passado perto d'um anno, as praticas solitá
rias tornaram-se mais frequentes, não obstante 
o sentir uma grande fraqueza depois de cada 
acto. Os órgãos genitaes tinham adquirido um 
tal grau de irritabilidade e fraqueza, que o sé
men era derramado sem necessidade de nova 
pratica onanistica. A mais ligeira irritação pro
vocava uma erecção incompleta, seguida de 
perdas seminaes que vinham augmentar o seu 
estado de abatimento. 
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O espasmo, que a principio terminava com a 
consummação do acto, tinha-se tornado habi
tual, sobrevindo por accessos. Atacava-o sem o 
concurso de nenhuma causa apparente durante 
um espaço de tempo que variava de 8 a 15 ho
ras. No emtanto, as dores que o doente sentia 
na parte posterior do pescoço obrigavam-no a 
soltar gritos dilacerantes. Em todo o tempo que 
durava o accesso não lhe era possivel ingerir 
qualquer alimento solido ou liquido. 

Forçado a abandonar a sua profissão, ex-
hausto de forças, esteve cerca de cinco inezes 
sem soccorro de nenhuma espécie. 

Um resto de memoria que não tardou a dis-
sipar-se, apenas servia para lhe recordar as cau
sas da sua desgraça e augmentar-lhe o horror 
dos remorsos. 

Quando foi visto por TissOT, o seu aspecto 
era mais o d'um cadaver do que d'uni ser vivo. 
Incapaz de qualquer movimento, magro, sujo, 
pallido, espalhava á volta de si um cheiro nau
seabundo, insupportavel. Da bocca sahia-lhe 
continuamente uma baba viscosa; tinha incon
tinência de fezes que lhe manchavam o leito sem 
que elle d'isso se apercebesse ; os olhos sem 
brilho, encovados, estavam immoveis; o pulso 
era pequeno e frequente, a respiração esterto-
rosa, a emaciação profunda, os pés edematosos. 

As perturbações mentaes não eram menos 
apreciáveis. A memoria tinha-se por completo 
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obliterado; sem ideias, incapaz de ligar duas 
phrases, sem reflexão, apenas sentia a dor que 
atrozmente o torturava. 

Depois da administração d'alguns anti-spa-
modicos, este desgraçado morreu. 

Tratamento do onanismo 

O tratamento do onanismo deve ser encarado 
debaixo de dois pontos de vista: prophylatico e 
curativo dos desarranjos produzidos na econo
mia. 

A prophylaxia tendo por fim prevenir ou fa
zer abandonar o vicio, consegue-se por modos 
muito variados. 

A educação publica e domestica, constituindo 
um dos principaes factores da masturbação, tem 
que ser cuidadosamente vigiada. Deve sempre 
repousar sobre um fundo de sã moral e do má
ximo respeito pela inuoceucia das creanças. 

As viagens, a habitação e passeios no cam
po, a caça e todos os exercicios ao ar livre con
tribuem efficazmente para impedir ou fazer es
quecer o habito do onanismo. 

As abluções e banhos frios, a natação quando 
o doente a ella se pode entregar sem perigo são 
bons meios a prescrever, porque se oppoem ener
gicamente ás concentrações locaes da sensibili-
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dade e favorecem a repartição egual das forças 
vitaes. 

A alimentação do onanista deve ser tónica 
mas não excitante e o vestuário confeccionado 
de modo que não comprima nem aqueça em de
masia os órgãos sexuaes. 

O onanista deve dormir sobre um leito duro, 
evitando quanto puder a posição em decúbito 
dorsal. 

O seu somno deve ser curto; deitar-se-ha 
um pouco tarde para se levantar logo de manhã, 
de modo que todo o tempo passado na cama 
seja só para dormir. 

Os meios mechanicos de prophylaxia teem 
por fim prevenir o toque nos órgãos sexuaes ou 
impedir o onanismo pelo emprego de appare-
lhos que tornam dolorosa a erecção. 

No primeiro caso empregam-se camisas mais 
compridas do que o corpo e que de noite são 
atadas na sua parte inferior, a applicação de la
ços sobre as mãos, o uso de cintos especiaes, etc. 

No segundo caso é a infibulação que tem lo-
gar. Este processo dá, muitas vezes, bom resul
tado em alguns casos que resistiram aos meios 
anteriormente citados. 

Na mulher onanista inveterada pode praticar-
se a amputação do clitoris e dos pequenos lá
bios, quando os recursos ordinários não obtive
rem o resultado que teem em vista. 

O tratamento curativo da masturbação re-
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duz-se a levantar as forças do organismo por 
meio de tónicos taes como: ferro, quina, phos-
phoro, etc. e a combater os symptomas quando 
estes não cedem ao tratamento fortificante geral. 

No onanismo, como em todas as doenças d'ex-
gottamento, o leite deve constituir o principal 
alimento. A sua acção será muito melhorada se 
se lhe juntar o uso da quina. 

A dieta láctea pode mesmo, em muitos casos, 
substituir os medicamentos. 



Feiticismo 

O feiticismo como o syndroma de degeneres
cência é definido por PAUL G A R N I E R : 

A anomalia do instincto sexual que confere 
umas vezes um objecto de toilette feminina ou 
masculina, outras vezes a um determinado ves
tuário, outras vezes emfim, a uma parte do cor
po d'um ou d'outro sexo, o poder exclusivo de 
despertar sensações amorosas e de produzir o or
gasmo venerio. 

Os objectos que possuem a propriedade de 
despertar o orgasmo venerio teem o nome de 
feitiços, e os individuos em que se dá esta ano
malia dizem-se feiticistas. 

Os feiticistas são quasi sempre degenerados 
por herança, apparecendo as suas tendências, ge
ralmente, com o inicio da vida sexual. 

Algumas vezes a impulsão viciosa pode ser 
adquirida mais tarde. Esta acquisição, porém, 
não é o resultado do mero acaso. 

Provém d'uma forte impressão voluptuosa 
coincidindo com o apparecimento d'um incidente 
que vem tornar mais agradável essa impressão. 
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O incidente que em virtude de predisposições 
originaes faz despertar a obsesão feiticista é qua
si sempre a apparição d'um objecto d'uso femi
nino. 

Este facto, insignificante de per si, toma, por 
uma associação de ideias profundamente grava
das no espirito, uma alta importância para o de
generado; prende-lhe toda a attenção, vae im-
pôr-se a toda a sua vida sexual, reduzindo ou 
aniquilando todas as impressões sensuaes que 
d'elle não derivem. 

Assim o casamento do feiticista torna-se pe
rigoso. A sua virilidade, mesmo quande se trata 
da mulher appetecida, nunca será excitada a não 
ser que intervenha o facto que imprimiu ao seu 
sentido genital a nova orientação que o domina. 

O pervertido sexual feiticista prefere o ona-
nismo ás praticas do amor normal que elle só 
pode realisar debaixo da influencia do feitiço. 

Em determinados casos o feitiço só tem acção 
quando é sentido o seu contacto, n'outros é suf
ficients a sua contemplação e ainda n'outros, 
mas estes mais raros, basta figural-o na imagi
nação para que se dê a excitação genital. 

Nas mulheres não se dá esta perversão, pelo 
menos nenhum caso foi ainda encontrado. 

O feiticista alimenta a sua perversão nas fon
tes ordinárias e naturaes da sensualidade, isto é, 
encontra o seu feitiço no que pertence ao sexo 
feminino. 
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Mas o invertido sexual tem um seu feiticismo 
próprio, feiticismo homo-sexual, capaz de produ
zir as mesmas perturbações que o feiticismo he-
tero-sexual. 

Estudarei sutnmaria e successivamente as 
manifestações d'um e d'outro, começando pelos 
pervertidos hetero-sexuaes. Estes nas différen
tes manifestações da sua aberração, ficam sem
pre debaixo da influencia que at trahe o homem 
para a mulher. 

O feitiço para elles só tem valor pela sua 
apropriação feminina, quer se trate de camisas, 
de botas, de lenços, etc. 

Um caso bastante interessante é o d'um in
dividuo que de. muito novo dirigia a sua atten-
ção para o calçado das mulheres, a vêr se tinha 
pregos. 

A contemplação d'estes pregos proporcio-
nava-lhe um prazer incalculável. 

De noite procurava as botas de duas senho
ras suas parentes que viviam na mesma casa. 
Eevava-as para o quarto, contava os pregos, ar-
chitectava extranhas phantasias que lhe produ
ziam erecção e derrame seminal, sem que para 
isso levasse a mão ao penis. 

Quando passava pela vitrine d'um sapateiro 
e via botas pregadas, experimentava sensações 
voluptuosas que se repetiam quando, d'uma ma
neira geral, se lhe fallava nos pregos que se em
pregam no calçado feminino. 
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As vezes comprava as botas que mais lhe fe
riam a imaginação, mandava-as pregar e le-
vava-as para casa. Ahi era sufficiente appoiar 
a extremidade do penis sobre os pregos para 
que a ejaculação tivesse logar. 

Este individuo foi preso no momento em que 
se masturbava defronte da loja d'uni sapateiro, 
fascinado pelos pregos d'uns sapatos de mulher. 

U m outro pervertido, epiléptico, não podia 
realisar a copula com sua esposa senão tendo á 
vista uma bota de mulher, que por conselho do 
medico havia pendurado á cabeceira do leito 
conjugal. 

C H A R C O T observou um individuo pertencente 
a uma família de nevropathas, que, desde a ida
de de 5 annos, entra em erecção á vista d 'um 
barrete de dormir. 

Basta a ideia d'uma cabeça de mulher feia e 
enrugada, coberta com um barrete para lhe pro
vocar o orgasmo venerio. 

Aos 32 annos casou-se com uma menina 
por quem sentia viva affeição. Não obstante is
to, na noite de núpcias fica impotente ao lado 
da sua joven esposa. 

Só passados alguns dias conseguiu cumprir 
os seus deveres de marido, mas para isso foi pre
ciso invocar a imagem da mulher velha e feia 
com o indispensável barrete de dormir. 

Um antigo marinheiro att ingia o cumulo da 
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voluptuosidade quando conseguia dependurar 
deaiite de si um avental branco. 

A ejaculação dava-se logo sem ser necessário 
o concurso de manobras onanisticas. 

A tyrania d'esté feitiço era tão accentuada 
que por mais d'uma vez o levou a entrar n'uma 
padaria só com o intuito de roubar aventaes. 

Um dia, ao sahir do trabalho, vê á porta 
d'uma loja de modas um manequim revestido 
d'uma longa matinée branca. A semi-obscurida-
de não o deixa distinguir a natureza d'esté ves
tuário que elle suppõe ser um avental. 

L,evado pela sua paixão precepita-se sobre o 
manequim e foge com elle nós braços. 

Preso depois d'esta aventura, cahiu n'um ac-
cesso de melancolia que durou alguns mezes e 
que motivou a sua entrada n'um manicomio. 

A solicitação genésica produzida por lenços 
de mulher, constitue os casos mais vulgares de 
feiticismo dos objectos. 

O orgasmo venéreo nem sempre é attingi-
do do mesmo modo pelos colleccionadores de 
lenços. Alguns feiticistas apenas os empregam 
para manobras onanisticas, outros porém só con
seguem a satisfação genital rasgando os com os 
dentes. 

KRAFT-EBING cita o caso d'um degenerado 
a quem a posse d'um lenço tendo soffrido um le
ve contacto com mulheres, fazia entrar em ere-

7 
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cção e que obtinha a ejeculação fazendo passar 
o feitiço sobre os órgãos genitaes. 

Um pouco mais raro é, sem duvida, o feiti-
cismo dos estofos como o setim, velludo, pel
les, etc. 

O frequentador d'um lupanar costumava es
colher uma das prostitutas mais das suas sym-
pathias a quem vestia de velludo. 

Acariciando o rosto com qualquer parte do 
vestido satisfazia os seus desejos sexuaes sem 
que entre elle e a mulher houvesse outro con
tacto. 

Um outro pervertido experimentava uma 
erecção espasmódica terminando pela satisfação 
completa quando os seus genitaes se punham 
em contacto com abafos de pelles. A vista do 
corpo d'uma mulher ou d'uni homem, não conse
guia excital-o, porém bastava tocar no pello 
d'um pequeno cão qne ás vezes mettia na cama 
para que a ejaculação se desse, frequentemente 
seguida d'um ataque hysterico, convulsões e so
luços. 

O feiticista encontra ainda motivo d'excita-
ção em muitos outros objectos. Assim ha uma 
certa ordem de pervertidos para os quaes o fei
tiço reside nas roupas brancas de mulher, taes 
como: camisas, saias, espartilho, etc.; para ou
tros é o vestuário d'ama de leite, de noiva ou 
de lavradeira que possue o poder magico de se-
ducção. 

i 
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Conheço um individuo que ha perto de dez 
annos não réalisa a copula por falta de erecção. 
Este homem, porém, ainda ás vezes consegue 
uns assomos de virilidade. Para isso figura na 
mente uma elegante toilette de noivado, assente 
no corpo de qualquer mulher de cuja ideia elle 
se abstrae para só se occupar do vestido. 

Tenho até agora tratado dos feiticistas d'obje-
ctos femininos nas suas différentes modalidades. 

Mas o pervertido sexual feiticista nem sem
pre se contenta com os objectos inanimados para 
lhe despertar o orgasmo genital. 

Muitas vezes é uma parte do corpo da mu
lher, quasi sempre um dos attributes próprios do 
seu sexo, o único feitiço visado pela sensibili
dade doentia do degenerado. 

Quando a parte do corpo que constitue o 
feitiço pode ser destacada, dá logar a actos que 
ás vezes podem assumir uma alta gravidade. 
Assim, ha os cortadores de tranças que são bas
tante vulgares. A côr do cabello, a sua disposi
ção, o seu cheiro não são coisas indifférentes 
para o feiticista. 

Um dos casos mais interessantes em que o 
feitiço residia nos cabellos é o seguinte: um 
degenerado hereditário foi preso no momento em 
que cortava os cabellos que cabiam em tranças 
sobre as espáduas d'uma menina. 

No domicilio d'esté pervertido foi encontrada 
uma grande quantidade de tranças, adquiridas 
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pelo mesmo processo. Todas as tardes applica
va estes cabellos sobre os órgãos genitaes e as
sim entrava em erecção e attingia o cumulo da 
excitação sexual. 

Um grande numero de pervertidos teem o 
feiticismo das nádegas da mulher. 

Frequentam os sitios em que a multidão é 
mais densa, approximam-se, sobretudo, das mu
lheres de formas salientes, gosando pelos seus 
contactos todo o prazer da satisfação genésica. 

Em todos os casos que tive occasião de citar 
observou-se sempre um desenvolvimento anóma
lo do systema nervoso a par d'um elevado grau 
de perversão sexual. 

Assim, o feiticista dos pregos de calçado ti
nha ataques de hysteria, hypocondria e alluci-
nações. O doente cuja excitação genésica era 
motivada pelo barrete de dormir tinha propen
são para a melancolia e por mais d'uma vez ma
nifestara ideias de suicídio. 

O colleccionador d'aventaes, desde a sua mo
cidade era inclinado ao roubo e a ataques de 
melancolia. Aquelle que achava o seu feitiço 
nos abafos de pelle, soffria da mania de perse
guição e terminou os seus dias n'um hospital de 
doidos. 

Em conclusão, o pervertido sexual feiticista 
apresenta sempre symptomas d'uma constitui
ção mórbida ou degenerada do systema nervo
so, podendo haver, conjunctamente, signaes phy-

# 
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sicos de degenerescência como achatamento do 
craneo, proeminência excessiva dos malares, etc. 

* 
* * 

O invertido sexual é também suscepivel de 
soffrer a acção d'um determinado feitiço ; mas 
para elle o objecto a que visa a sua sensibilida
de mórbida já não é de essência feminina como 
succedia nos casos precedentemente descriptos. 

Assim como ha feiticistas que só encontram 
a satisfação genésica na posse de lenços de mu
lher, ha também individuos uranistas que não 
podem ter goso senão por intermédio do lenço 
do homem. Mas o lenço não constitue o único 
feitiço para o homo-sexual. 

O objecto que para elle possue o poder exci-
tador, sendo tão variável como para os feiticis
tas hetero sexuaes, apenas deve satisfazer á con
dição de ser um pertence do sexo forte. 

MOLL cita o caso d'um individuo a quem a 
vista d'um homem vigoroso excitava d'uma ma
neira especial. O seu maior prazer consistia em 
lhe roubar o lenço, envolver n'elle o penis e mas-
turbar-se assim. 

Este individuo nunca tinha praticado a pe
derastia nem a masturbação mutua, mas entre-
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gava-se muitas vezes aos gosos solitários do 
onanismo. 

Ura outro pervertido a quem a pederastia 
causava verdadeira repulsão, gostava de descal
çar os seus creados, abraçar e engraxar-lhes as 
botas, etc. 

Um pederasta citado por M O L L não podia ter 
relações com outro homem sem que este calças
se botas de verniz e meias pretas. 

G A R N I E R relata um curioso caso de feiticis-
mo de vestuário. Tratava-se d'uni pederasta epi
léptico filho d'uni alienado e irmão d'uni epilé
ptico também. 

A blouse d'operario constituía o feitiço alme
jado. Tinha amantes mas não sentia com ellas 
o menor prazer. A sua obsessão constante era 
a blouse bem posta 110 corpo d'um homem a 
quem elle por todos os modos excitava á reali-
sação da pederastia e masturbação mutua. 

O pé, segundo diz o Dr. MOLL, é para o fei-
ticista homo-sexual das partes do corpo, o meio 
de seducção mais vulgar. 

Este auetor cita o caso d'um invertido que 
attingia uma excitação genital violenta quando 
andava de barco, por assim poder olhar mais á 
vontade para os pés do remador. 

Para outro que nunca sentira tendências pe
derastas constituía o maior prazer a vista dos 
órgãos genitaes masculinos. 

As modalidades da exquisita anomalia se-
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xual debaixo das quaes se nos apresentam estes 
degenerados quasi sempre por herança, são ape
nas um syndroma altamente revelador da sua 
natureza psycho-pathica. Estes individuos são 
antes doentes a tratar do que delinquentes a 
punir. 



Exhibicionismo 

Os exhibiciouistas são degenerados que ex
perimentam sensações voluptuosas na exposição 
impudica dos órgãos genitaes. 

É necessário não considerarmos como per
vertidos todos os individuos que se entregam a 
estas praticas, mas apenas aquelles que não pos
suem a normalidade das suas faculdades men-
taes. 

Alguns homens portadores de doenças das 
vias urinarias e da região ano-escrotal teem sido 
encontrados em attitudes e manobras attentato-
rias do pudor publico e por este motivo proces
sados e condemnados. 

Ora, não é a esta cathegoria de individuos 
que cabe o verdadeiro nome de exhibicionistas. 

O exhibicionista é sempre portador de lesões 
nervosas quer estas sejam herdadas quer sejam 
adquiridas. 

Em certas doenças do cérebro e da espinal 
medulla que em geral enfraquecem a virilidade, 
pode apparecer esta perversão. 

Os alcoólicos, dementes senis, e paralyticos 
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geraes que se entregam á exposição genital não 
são raros. 

Em outros casos as perturbações são congé
nitas e então é na idiotia, na imbecilidade e so
bretudo na epilepsia que devemos investigar as 
suas causas. 

O exhibicionista é levado á pratica e repeti
ção do acto por uma obsessão imperiosa que lhe 
aniquila a vontade e que zomba de quaesquer 
contrariedades ou castigos. 

BALL cita-nos um caso que se pode conside
rar como o typo clássico do exhibicionista. 

É um homem de 35 annos, de estatura me
dia e intelligencia mediocre. 

Masturbava se desde os nove annos deidade; 
aos dezoito foi preso e condemuado a 3 mezes 
de prisão, por ter mostrado, de dia, os órgãos 
genitaes ás senhoras que passavam na rua Ri
chelieu. 

Pouco depois de ser posto em liberdade seu 
pae surprehendeu-o masturbando-se á meza, du
rante uma refeição. 

D'ahi em deante foi preso muitas vezes por 
ultrajar a moral, exhibindo os órgãos genitaes 
nas ruas e praças publicas. 

É de IyASEGUE a seguinte observação : 
Um homem de 30 annos de idade foi preso 

para responder por offensas á moral publica. 
Ao anoitecer entrava n'uma egreja e se via 

qualquer mulher que estivesse resando sósjnha, 
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aproximava-se d'ella, mostrava as partes geni-
taes e era seguida retirava-se silenciosamente. 

Declarou que era obrigado por um impulso 
irresistivel a ceder á sua fatal propensão, mesmo 
com a consciência de que ia commetter um acto 
insensato. 

Os impulsivos propriamente ditos, os verda
deiros exhibicionistas são pouco vulgares. 

L A S E G U E conta oito observações, nas quaes 
descobriu dois dementes senis, ura atheroma-
toso, um paralytico geral e talvez um epiléptico. 

O exhibicionismo, derivando de causas varia
das, apresenta modalidades que se resentem do 
fundo mórbido do pervertido. N'uns casos a 
exbibição é lúcida e nitidamente impulsiva; 
n'outros, os doentes lembram-se confusamente 
do acto, e ainda n'outros realisam-no quasi au-
thomaticamente. 

Ás vezes, quando a psycopathia é bem pro
nunciada, o exhibicionista, como um verdadeiro 
alienado, desabotoa-se indifferentemente n'uma 
rua, n'uma praça publica ou n'uma egreja. 

Entre os exhibicionistas alguns ha que se 
contentam em mostrar os órgãos sexuaes, não 
acompanhando a exposição genital de nenhuma 
manobra, outros juntam o onanismo á exhibi-
ção e outros, einfim, procuram entrar em cora-
municação mais directa com o objecto dos seus 
appetites, 
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Estes últimos são conhecidos pelo nome de 
friccionadores. 

MAGNAN, entre outros, apresenta-nos o se
guinte caso: 

Pierre G., de 33 antios, foi surprehendido por 
um revisor, n'uma estação d'omnibus, esfregando 
o pennis no vestido d'uma senhora que esperava 
a sua vez de subir para o carro. 

L,evado para o commissariado, chora, lameu-
ta-se e conta que durante muito tempo tinha re
sistido á sua propensão, mas que á vista d'uma 
mulher de formas arredondadas ficara como que 
fascinado e sem saber o que fazia. 

Depois de submettido a um exame medico, 
foi enviado para um asylo. 

As différentes manifestações d'esta variedade 
de perversão collocam o homem 11'um estado 
que muito se aproxima da alienação mental. 

As praticas do exhibiciouismo são de tal ma
neira insensatas e desprovidas de reflexão intel
ligente, que só uma psycose accentuada lhes pode 
servir de desculpa. 



Bestialidade 

A bestialidade é uma perversão que se mani
festa pela preferencia dada aos animaes para a 
satisfação do instincto genésico. 

A bestialidade como aberração encontra a 
sua origem n'um certo numero de desordens 
psychicas, quer estas sejam herdadas quer pro
venham das alterações de sensibilidade genital 
produzidas pelo resvalar progressivo na escala 
do vicio. 

O coito normal deixa os pervertidos indiffé
rentes, quando lhes não inspira aborrecimento 
ou uma verdadeira repulsão. 

Individuos ha para quem a bestialidade con
stitue o único meio de satisfação genésica. 

As relações com animaes são bastante fre
quentes. Dão-se sobretudo nos pastores e crea-
dores de gado. Os animaes escolhidos para es
tas praticas são quasi sempre de grande ou me
dio porte. 

Ha poucos mezes mostraram-me um pastor, 
portador d'estygmas d'uma accentuada degene
rescência. 



I 0 2 

Este homem, passando a maior parte do 
tempo nos mattos, nunca tivera relações sexnaes 
a não ser com as numerosas cabras qne guar
dava. 

Na idade approximada de 30 annos, encon-
tron-se n'um pinhal com uma rapariga de 14 
annos, violou-a e tornou-a mãe. O filho veio ao 
mundo no tempo competente; vive ainda, mas 
o desgraçado é idiota e surdo mudo. 

No tempo em que frequentávamos o Eyceu 
de Aveiro, deu-se n'esta cidade um extraordiná
rio caso de bestialidade. 

Em nenhum dos livros que conhecemos so
bre este assumpto vimos descripto facto que se 
lhe assemelhe. 

Trata-se d'um rapaz de 17 annos que se dei
xava sodomisar por um vigoroso cão d'agua, que 
para esse fim paciente e proficientemente edu
cara. 

Os aveirenses embicaram com o caso a tal 
ponto que quem ainda hoje lhes perguntar pelo 
celebre cão, tem em resposta algumas phrases 
que nada primam por agradáveis. 

C R A F T - E B I N G cita o caso d'um engenheiro 
que sentindo appetites bestiaes partiu para Vie
na, onde sabia poder satisfazer a sua paixão. 
Para esse fim procurou em volta dos matadouros 
e vendas um cão vadio do que por estes sitios 
costumam abundar; como o não encontrasse 
dirigiu-se a uma aldeia visinha e ahi violou uma 
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velha de 70 annos, a quem antes d'isto nunca 
vira. 

Este pervertido reconhecia a torpeza do seu 
acto e applicava-o por uma forte impulsão se
xual mórbida a que não tinha podido resistir. 

Conhecemos um caso de bestialidade realisa-
do com gallinhas que depois eram mortas ou 
para encobrir os vestígios do acto ou para sa
tisfazer qualquer tendência sádica do pervertido. 

Na China, diz-se, são muito vulgares as pra
ticas bestiaes com patos. No momento da eja
culação cortam lhes a cabeça d'uni só golpe e 
assim é conseguido o espasmo á custa das ulti
mas convulsões dos infelizes palmipedes. 

Na mulher, a bestialidade também está longe 
de ser rara. 

O animal preferido é o pequeno cão de re
gaço, convenientemente educado para o cunnilin-
gus. Mas esta não é a única pratica a que se 
entegam. 

MASCHKA conta que havia em Paris uma 
mulher que realisava a copula com um indus
triado bull dog. 

A esta monstruosa ligação assistia sempre 
um certo numero de devassos que generosa
mente pagavam a sua entrada no immundo es
pectáculo. 

Ao lado da bestialidade que tem as suas ori
gens em psychoses averiguadas, ha outra espé
cie de amor bestial não impulsivo que encontra 
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as suas causas na difficuldade d'approximaçao 
sexual com mulheres ou no receio d'uma pre
nhez. 

Todavia, é muito provável que as praticas 
bestiaes n'estes casos, coincidam com um certo 
fundo mórbido embora pouco apreciável. 



Erectomania 

(Perversão do amor casto) 

A erectomania é unia affecção mental na qual 
as ideias amorosas exercem uma influencia pre
ponderante e se dirigem umas vezes sobre um 
sêr imaginário, outras vezes sobre um objecto 
real e ainda outras vezes sobre vários indivíduos 
ao mesmo tempo. 

A erectomania ataca geralmente os enfraque
cidos d'espirito quer por vicio hereditário quer 
por um estudo congénito. 

O eretomano em frente do objecto da sua 
paixão pode tomar différentes attitudes. Assim, 
encontram-se alguns que nunca abordam o 
objecto amado. Um grande numero d'estes per
vertidos chega a solicitar certos favores da 
mulher amada que ordinariamente é de condição 
superior á sua. 

Em outros casos o objecto amado torna-se 
victima d'uma perseguição especial, incommoda 
e nem sempre destituída de perigo. 

Muitas vezes a erectomania associa-se ao de-
8 
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lirio religioso: os grandes mysticos d'outr'ora 
offerecem-nos bons exemplos. 

As mulheres são mais sujeitas do que os ho
mens a este género de perversão, somente entre 
ellas a forma do delirio é mais discreta e con
centrada. 

A erectomania apparecendo em virtude de per
turbações cerebraes é uma doença incurável. 

Pode offerecer algumas remissões, mas como 
a mania religiosa a que está ligada por tantas 
analogias, a erectomania depois d'uma longa sé
rie d'oscillaçôes, termina quasi invariavelmente 
pela demência. 



Tratamento 



A suggestão hypnotica tem sido utilmente 
empregada para combater as perversões sexuaes. 

Com effeito, póde-se admittir que em certos 
casos, a therapeutica suggestiva não é para des
prezar na lucta contra as manifestações do amor 
mórbido; mas é necessário não confiar n'ella 
absolutamente porque, em geral, o pervertido 
presta-se com difficuldade ás manobras hypnoti-
cas e nem sempre obedece ás ordens que contra
riem a sua natureza psycho-sexual. 

Da suggestão moral empregada com persis
tência também algum resultado se tem colhido. 

Contra o desequilíbrio mental lançar-se-ha 
mão dos agentes therapeuticos cuja utilidade 
melhor reconhecida em tal caso. 

A medicação deverá ser fundamentalmente 
tónica e reconstituinte. 

As preparações ferruginosas e arsenicaes, os 
saes de phosphoro e todos os meios reconsti
tuintes do systema nervoso teem aqui a sua in
dicação. 

A hydrotherapia, os exercidos violentos, os 
trabalhos fatigantes e tudo o que se oppõe ás 
concentrações locaes de sensibilidade ou pode 
desviar a imaginação do objecto que habitual
mente a fixa, são bons meios a empregar, 



t i o 

Comtudo estes meios nem sempre são effica-
zes e apezar de todos os cuidados, o mal faz pro
gressos rápidos. 

Assim o internato do psychopatha sexual 
n'uma casa de saúde, torna-se muitas vezes ur
gente quer em virtude do aggravamento do es
tado cerebral, quer pelos actos criminosos a cuja 
pratica são arrastados pela sua paixão de dege
nerados. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia 

A tunica vaginal é uma dependência do peritoneu. 

Physiologia 

A menstruação coincide fatalmente com a ovulação. 

Anatomia pathologica 

A pederastia activa não produz nos órgãos genitaes 
alterações anatomo pathologicas apreciáveis. 

Therapeutica 

Nas pequenas hemorrhagias externas empregarei a 
adrenalina como hemostatieo local. 

Pathologia geral 

Condemno a viagem de núpcias. 

Operações 

No tratamento do anthraz prefiro o thermocauterio 
como meio de dierese. 
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Pathologia externa 

A metrorrhagia sem dôr constitue uni signal de 
presumpção em favor do cancro do collo. 

Pathologia interna 

Tuberculose não é synonimo de phtysica. 

Partos 

A miséria e as privações exaltam a fecundidade da 
mulher. 

Hygiene 

Reprovo o beijo como meio de cumprimento. 

Medicina legal 

Os pervertidos sexuaes são antes doentes a tratar 
do que delinquentes a punir. 

Visto. Pôde imprimir-se. 
0 Presidente, 0 Director, 

Moraes Caldas. Moraes Caldas. 
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