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L'homme, en tout ce qu'il fait,
hésite et se trompe. II n'arrive au
vrai que par des erreurs oorrigées.
JAUXN.

Il n'appertient qu'à celui qui étudie la médecine d'écrire de la métaphysique. Lui seul a vu les phénomènes, la machine tranquille ou furieuse,
faible ou vigoureuse, saine on brisée,
delirante ou réglée, imbécile, éclairée,
stupide, bruyante, muette, léthargique, vivante ou morte.
DIDEROT.

A influencia salutar das ideias cartesianas sobre o espirito publico, no século xvm, que começara
á vista de tantas descobertas úteis, e quando Montesquieu, Voltaire, os encyclopedistas em summa,
pregando uma philosophia nova, mofavam das crenças antigas, não conseguia destruir completamente
a fé submissa no maravilhoso.
O apparecimento de Mesmer em Paris era
saudado por tudo o que a grande cidade tinha de
sensivel e vaporoso. A historia d'esté homem, ou
melhor d'esté charlatão, que com as suas phantasias agitou toda a Europa, é commum a todos
aquelles que habilmente teem explorado, segundo
as différentes tendências dos tempos e costumes, as
paixões e fraquezas humanas para fazerem d'ellas
o admirável instrumento da sua fortuna.
Nascido na sonhadora Allemanha, onde a seita
da rosa-cruz do século xvn renascia mais vigorosa,
graças ao gnosticismo do sueco Swedenborg, que
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mostrava aos seus numerosos crentes as legiões
d'espiritos, incessantemente sahidos do seio da divindade, sem diminuir a sua grandeza, dirigindo
bem ou mal a alma e o corpo do homem, árbitros
por consequência da saúde ou da doença, mas accessiveis ás conjurações e á oração, Mesmer deixou vaguear a sua imaginação pelos mundos desconhecidos do mysticismo.
Estimulado talvez pelos successes que o padre
Gassner, seu patrício, obtinha em Ratisbonne,
explorando a religião para curar os que tinham a
fé na alma e o diabo no corpo, elle mais conhecedor das tendências do seu tempo, descrendo dos
espíritos, sonhava em explorar as forças mysteriosas da natureza, roubando-lhe alguma coisa d'util
e reparador para o corpo do homem doente;
Forçado a deixar a Allemanha, entrava n'um
meio mais cabalístico, e o seu pretendido systema
medico não era o processo menos seguro para conseguir a popularidade e riqueza que ambicionara.
Paris, que elle, depois de varias excursões, escolhera para theatro das suas aventuras, ainda rebelde ao espirito da Encyclopedia, era influenciado
pela paixão do sobrenatural, sustentada por todos
os thaumaturgos do século xvn, que tinham deixado
os seus dignos suecessores.
Morrera Martinez Pascalis, mas o seu discipulo
continuara a extrahir, nos salões dos nobres, a quinta essência da sua theosophia; desappareceram os
miraculosos de S. Medard, não cessara por isso a
sua influencia ; o enthusiasmo pelo maravilhoso ar-
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rançava gritos de admiração e de piedade, porque
a epocha das convulsões não havia terminado. A
alchimia tinha também os seus representantes
n'aquelle meio dos grandes contrastes de todo o
género, no theatro das maiores vicissitudes do gosto, da moda e das ideias. A varinha magica, cahida
das mãos de Jacques Aymar, era manejada com
perícia pelo feiticeiro Bleton. A Egreja dos jansenistas substituirá discretamente o cemitério de S.
Medard.
Mas o espirito publico, tão ávido de sensações
extraordinárias, carecia d'alguma coisa nova que
imprimisse ás misérias antigas um certo cunho moderno. Sob o império nascente da observação e da
experiência, só um hábil decidiria da credulidade
dos que começavam a rir do passado. Quem se
apresentasse com um ar de auctoridade que se impõe, cheio de palavras vazias e sonoras, e envolvendo as suas practicas e theorias do. mysterio necessário, faria, como tinha sempre acontecido, grande
numero de admiradores crédulos.
Mesmer proclamara-se o inventor d'uma descoberta admirável, que vinha lançar por terra não só
a practica da medicina, mas as leis ordinárias da
physica universal. Sustentava, nas suas numerosas
obras, «que existia uma influencia natural entre os
corpos celestes, a terra e os corpos animados, que
esta influencia tinha por agente um fluido, universalmente espalhado, d'uma susceptibilidade incomparável, e apto para receber, propagar e communicar todas as impressões do movimento; que a
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sua acção podia ser comparada ao fluxo e refluxo,
e que d'ella dependiam as propriedades da materia e dos corpos organisados ; que, graças a este
fluido que se poderia manejar á vontade, o medico
seria esclarecido sobre o uso dos medicamentos,
que aperfeiçoaria a sua acção, que provocaria e dirigiria as crises salutares de maneira a dar-lhes um
sentido conveniente».
Este systema que álem-Rheno tinha dado logar a violentas discussões, tomara por nome a expressão synthetica de magnetismo animal; mas denominação, theoria e practica eram antigas contra
o que Mesmer apregoava.
Se quizessemos dar á theoria dos magnetisadores do século passado uma genealogia nobre, podíamos, sem forçar analogias, fazel-a sahir das primeiras vistas da escola jónica sobre o mundo externo, no tempo em que a philosophia era a cosmogonia. Pondo de parte o ar d'Anaximenes que
incontestavelmente é idêntico ao fluido universal e
eflúvios divinos que o magnetisador illuminado rou^
ba da fonte universal para saturar o somnambulo,
e communicar-lhe visões sobrenaturaes, o principio
activo, distincte da materia visivel, d'Anaxagoras
offerece-nos talvez tudo o que se pode desejar para
a explicação dos phenomenos magnéticos (até o
nome existia já).
Se não julgasse as revindicações escusadas aqui,
podia volver algumas folhas dos livros que estudam
a philosophia d'Alexandria, a fonte mais perenne do
mysticismo, que entrou quasi intacta na Italia, indo
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formar na Etruria o ritual completo das artes advinhatorias que os romanos conservaram, addicionando-lhe a minguada bagagem philosophica, herdada dos gregos.
Porém o meu intento aqui, é fazer ver que o
resultado das meditações, estudos transcendentes
e transportes enthusiastas do falso conde de Saint
Germain, foi recordar descobertas que estavam
já feitas e até esquecidas, e para não gastar o limitado espaço de tempo de que posso dispor na
exposição de fossilidades que importam mediocremente, considerarei no seu conjunto os princípios das
philosophias dos séculos xvi e xvn que Mesmer devia ter conhecido ; porque custa a crer que homem
instruido, como dizem que era, não lesse um dos
numerosos livros que gozaram de grande renome
na physica e na medicina.
Tratando d'esté mesmo assumpto, Touret (Recherche et doutes sur le magnétisme animal) nada
deixou por dizer. A leitura das obras de Paracelso,
Libavius, Van-Helmont, Campanella, Maxwel, Santanelli, padre Kircher, etc., influenciados talvez
pelas ideias de Gilbert sobre o iman, dão ao espirito mais exigente todos os esclarecimentos para
pôr completamente a nú a originalidade da obra
dos magnetisadores.
E, para não seguir as doutrinas de cada um em
particular, podem-se apreciar no conjuncto, resumindo-as todas n'uma critica geral.
Todos os corpos estão envolvidos por uma atemosphera de fluidos que, segundo Paracelso e ou2
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tros, provêem dos astros e, segundo Maxwel, do
sol. Por uma espécie de fluxo e refluxo o homem
recebe e deixa incessantemente escapar de si esse
fluido sideral, donde emanam todos os seus pensamentos e luz interior, por intermédio d'attracçao,
semelhante ao que se passa nos magnetes.
Estava assim descoberto o celebre fluido vital
donde derivavam todos os phenomenos ; o medico
tinha por missão dirigir a sua influencia no sentido
desejado.
Apoderar-se d'elle constituía o ultimo desideratum da sciencia que sob o influxo de taes princípios
se esterilisava, á força de querer simplificar-se. O
apregoado fluido era uma panacea, o medico um
medianeiro entre os astros e os doentes, o exercicio
da medicina estava á mercê dos virtuoses.
Conseguir um meio fácil, um condensador engenhoso, para operar, segundo as necessidades de
cada um, a distribuição dos effluvios sideraes, era
o ideal da arte.
Evidentemente o fluido magnético de Mesmer
baseava-se sobre este passado theorico, que elle não
sabia sustentar em face das sociedades scientificas
d'aquelle tempo, como se pôde ver das polemicas
celebres que o seu apparecimento em França fez
nascer.
Mas, lendo as obras dos magnetisadores subsequentes, nota-se falta de harmonia entre mestre e
discipulos ; nas theorias magnéticas apparecem também dissidentes que se podem dividir em quatro
cathegorias :
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Uns, chamemos-lhes physiologistas ! não querendo tomar a responsabilidade do animismo illuminado, procuram no homem o que não encontram
no ceu; suppoem tudo devido a uma espécie de
emanação do influxo nervoso, transmissível de individuo a individuo, — o seu influxo é uma irradiação do principio vital.
Outros, por communicação reciproca dos seres
que se penetram, o mais forte influenciando o mais
fraco, fazem depender tudo da alma espiritual ; «a
alma, só pela força da sua vontade, pôde exercer
ÍI sua acção sobre um ser organisado : basta para
isso que pense fortemente n'elle. Então o movimento que ella imprime, une-se ao movimento impresso pela alma d'aquelle, sobre que quer actuar ;
fortifica ou modera, tornando-o mais regular». (Villers, ^Magnetismo amoroso).
Os phenomenos magnéticos são attribuidos, principalmente por Barbarin e sociedade exegética de
Stockholmo, a um dom sobrenatural partido de
Deus ; cá temos a influencia celeste a que o mystixismo catholico attribue os extases de todos os videntes desde Santa Thereza e S. Francisco d'Assis até Luiza Lateau.
Rematemos este quadro edificante, pelos espíritos dispersos que presidem a todos os actos.
A boa sciencia nada tem que discutir; o ana-chronismo de santos e demónios, graça e mysticismo, está para todo o sempre arredado do seu caminho luminoso. Os fluidos magnéticos e physicos
«stão desacreditados. As hypotheses, para serem
•
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admissíveis, precisam de ser um encadeamento de
factos, e a expressão de leis constantes e communs >
se os magnetisadores quizessem que os seus numerosos fluidos merecessem a nossa critica, deviam
subjeital-os a leis constantes; quizeram antes um
Proteu de mil formas, terão o desprezo que merecem.
Figuier, (Historia do maravilhoso, 3.° vol., pag.
345) elucidou completamente este ponto, chamando
caprichosos a estes fluidos extraordinários :
«O magnetisador quer tornar um individuo insensivel ? lança-lhe o seu fluido. Quer restituir-lhe
a sensibilidade? fluido. Quer aquecel-o? fluido.
Quer refrescal-o? fluido. Quer excitai-o, acalmal-o?
fluido. Quer curar uma cephalalgia? fluido. Quer
inspirar-lhe sentimentos os mais oppostos, cural-o
de doenças os mais disparatados na sua causa,
mergulhal-o no somno? fluido e sempre fluido. A
agua magnetisada, isto é, saturada do pretendido
fluido magnético, é, lateralmente, um remédio para
todos os males; pode purgar ou constipar, fortificar ou enfraquecer, accelerar o curso do sangue ou
retardal-o, fazer emagrecer ou engordar ; é o remédio de Fontanarosa».
Ás suas theorias falta toda a base experimental, porque a experiência que lançou por terra a
theoria de Newton, em physica, substituiu a emissão pela ondulação e desthronou todos os velhos
fluidos.
Os meios d'acçao acompanham, se não excedem, a theoria. Gestos (passes), varinhas magicas,
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que ainda hoje vemos na mão dos nossos truões
de feira, palavras auctoritarias de todos os charlatães, servem ao grande pontífice para n'elles concentrar a potencia do seu fluido admirável.
O descrédito em que todos estes processos ridículos deviam ter cahido, as diffamações e diatribes
propaladas pelos jornaes da Allemanha, não são
sufficientes para impedir o publico de recorrer pressuroso ás curas miraculosas do estrangeiro. A concorrência ao hotel, onde ao principio se instalara,
crescia consideravelmente. Uns não se escondiam
de manifestar o seu enthusiasmo pelas maravilhas
do magnetismo nascente; os mais reservados procuravam a noute para se introduzirem furtivamente no templo onde se passavam tão estranhos e
deliciosos mysterios. A clientella do ultimo dos
mystificadores era recrutada em todas as classes
d'aquella sociedade tão digna do explorador fraudulento.
Em face de tanta concorrência tornava-se preciso um meio de prestar os soccorros á multidão
enorme que os reclamava. O remédio era fácil. A
virtude magnética concentrava-se em tudo o que
fosse tocado com tal intenção : papel, pão, luz, seda,
agua e metaes podiam substituir o próprio magnetisador !
O orgulho francez exultava deante do novo invento; se a Allemanha tinha sido o berço do magnetismo, a França tinha-o magico baquet, instrumento
admirável, pelo qual se podia ministrar collectivamente a panacea universal. Era uma tina de car-
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valho, de pé e meio d'altura, com um diâmetro deseis pés, formando com a tábua que a cobria uma
mesa circular. Dentro contém agua até certa altura,
limalha de ferro, vidro moido e sobre isto garrafas dispostas em camadas, a primeira serie com os
gargalos convergentes, a seguinte alternava com asprimeiras e assim successivamente, condição indispensável ! Mas o apparelho podia funccionar a secco
da mesma maneira !
Na tampa viam-se buracos por onde sahiam
hastes de ferro ou de vidro, cujas extremidades
estão em relação por um lado com o fundo da tina
e pelo outro, que é movei e recurvado, com os doentes. O segredo está todo aqui!
Entrando n'uma salla vasta, docemente illuminada, encontram-se muitos indivíduos dispostos em
volta do celebre baquet, com a extremidade externa
da haste applicada á séde do mal. A musica suave
do piano-forie e harmonica contribue para tornar
mais inervante este sacrário, onde Mesmer, vestido
de seda lilaz, é sacordote e ministra aos fieis mais rebeldes os soccorros dos seus olhares, dos seus gestos e da sua baguette, para produzir o encantamento.
Em poucos momentos principiam as crises que se
manifestam por soluços e gritos, e na maior animação da scena tudo se confunde em conturs5es,
delidos phantasticos e visões propheticas.
Mas entre os individuos reunidos em volta do
baquet, duas terças partes ficam indifférentes, alguns
teem crises leves, outros chegam a tocar o ultimo
ceu do paraiso magnético. As mulheres nervosas
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são as que experimentam os phenomenos mais extraordinários, cabendo-lhes por isso quasi exclusivamente a felicidade de entrar na Salla das crises,
onde se debatiam, rolando sobre as tapeçarias d'esté
meio voluptuoso, do qual uma crisiaca notável disse
— ici, c'est ici le vrai plaisir des dames. Segundo
o auctor do Rapport secret d Louis xvi, este sabbat
das damas palpitantes não era a melhor garantia
dos bons costumes do mystificador, que ganhou
no exercício d'esta industria sommas enormes, durante 7 annos que passou em Paris, d'onde sahiu
no meio dos apupos da plebe.
Com a sua sahida não cahiram no esquecimento
as suas doutrinas que contaram cultores em todo
o mundo. Entre elles um dos mais illustres foi
Puysegur que, sem roubar nada ás theorias de
Mesmer, rasgou novos horisontes á practica do magnetismo, provocando o somnambulismo no pequeno Victor, e substituindo o baquet pelo olmo de
Busancy !
O magnetismo animal tanto no estado rudimentar, como nos seus desenvolvimentos successivos,
não diffère das sciencias occultas, e deve collocarse a par da magia, feiticeria, convulsionarismo e
mysticismo religioso, que não faltam nos costumes
de todos os paizes e de todos os tempos. Perante
a verdadeira sciencia não ha distincção entre os
practicas magnéticas e os exorcismos de S. Gregório, o Thaumaturgo; entre a baguette, agua e
seda magnéticas, o unguento d'armas de Paracelso,
as relíquias das tunicas dos santos, phylacterias,
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dos Gregos, amulettos da Roma pagã e a moderna
agua de Lourdes.
Os crisiacos de Mesmer são filhos dos christãos
que se curvavam sobre os túmulos dos seus martyres, dos pagãos que dormiam nos templos de
Isis e de Esculápio, dos demoníacos e dos extáticos.
Os phenomenos extraordinários, explorados por
uma ignorância crédula, entram hoje na sciencia,
graças aos progressos da psycho-physiologia e aos'
trabalhos notáveis de -Calmeil, Littré e Charcot sobre a historia retrospectiva das grandes epidemias
de névroses. A Salpetriere com os seus cinco mil
doentes, offerece uma galeria de documentos que
provam o parentesco dos nossos nevropathas com
os dos séculos passados. A pathologia apoderou-se
do sobrenatural ! O magnetismo animal é uma phase nova dos prejuizos passados. Cerise, referindo-se
a este mesmo assumpto diz (Annales de la Société
médico-psychologique, 1858) :
«Il ne s'agit que de discerner ce qui peut être
vrai de ce qui est faux. Je ne crois pas qu'il soit
bon pour la science de nier ou de dissimuler des
faits;- vrais, par cela seul que en les adoptant, on
accrédite l'erreur qu'ils ont peut-être aidée à vivre.
Je laisse ce procédé à l'esprit de secte et de parti,
qui n'est pas l'esprit de science. S'il m'arrivait
d'apercevoir un fait important, je l'observerais, je l'étudierais, j'en contrôlerais l'exactitude, et s'il me
paraissait réel, il aurait beau donner de l'autorité à
des impostures ou à des erreurs, je ne le repous-

t
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serais ni ne le dissimulerais pas pour cela, convaincu que cette autorité ne peut qu'être apparente, que
les esprits vulgaires et superficiels seuls se laissent
aller à de pareilles méprises ; je n'hésiterais pas á
le faire connaître aux hommes compétents et sérieux
qu'il pourrait intéresser. Il en résulterait très probablement un bien au lieu d'un mal, car le fait important, une fois mis en évidence, serait enlevé à
la doutrine mensongère à laquelle il donnait crédit
et appui pour être amené à sa véritable place.
Il ne faut jamais oublier que la science vraie
doit s'amparer de toutes les choses réelles dont se
pare la science fausse; que pour le vrai savant,
c'est faire acte d'habileté que d'être sincère et impartial. Quel mal y a-t-il à ce que la science fausse
soit dépouillée de quelques parcelles de vérité au
profit de la science vraie, et qu'il ne lui reste que
le mensonge et l'erreur.
Telle est ma manière de voir sur les névroses
extraordinaires, dans leurs rapports avec ce qu'on
appelle le magnétisme animal. Il y a des faits pathologiques, à mes yeux réels, et sur lesquels les magnétiseurs appuient leurs assertions. Je dégage ces
faits à mesure qu'ils se produisent à mon observation, je les détache de la doctrine qui les dénature et de la pratique qui les exploite, pour leur
faire occuper, dans la névropathologie, la place qui
leur appartient. J'enlève ainsi au charlatan ce qui
est du domaine du médecin, et à la fantaisie ce
qui est du domaine de la science.»
O renascimento d'estes estudos data da publi-
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cação da Memoria de Braid, cirurgião de Manchester, que os fez conhecer; mas, apesar do cuidado
que os trabalhos de Braid mereceram ao eminente
physiologista Carpenter, e dos extractos d'estes trabalhos nas obras de Littré, Robin e Victor Meunier, o braisdismo ou hypnotismo só foi conhecido
em França, quinze annos mais tarde, em 1858.
Azam, tendo sido chamado a prestar os seus
cuidados a uma rapariga, observou phenomenos
singulares de catalepsia espontânea, anesthesia e
hyperesthesia, que não diííeriam dos observados
pelos magnetisadores.
« . . . Pouco disposto por natureza do meu espirito a acceitar o maravilhoso a olhos fechados,
resolvi estudar mais attentamente. De resto, devo
dizel-o, não encontrei n'estes factos nenhuma das
pretendidas maravilhas do magnetismo, mas comprehendia como era fácil fazel-os derivar d'ahi ; via
factos extraordinários, mas que derivavam de estados mórbidos do systema nervoso. Sabia, como
todos os medicos, que o somnambulismo provocado
existe realmente, e que, para ser estudado como
merece, não lhe faltava senão ser elevado á altura
da sciencia, da qual certos dos seus enthusiastas o haviam excluído (oArchives gen. de meã.,
i860».

Tomando então conhecimento dos trabalhos do
medico inglez, repetiu as experiências na sua doente
que viu cahir em somnambulismo, apresentando a
catalepsia, anesthesia e symptomas particulares do
lado da intelligencia. Impressionado pela anesthesia
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provocada por processos tão simples, concebeu a
ideia de utilisal-a nas operações.
Com o fim de obter para a sua descoberta a
sancção das auctoridades competentes, dirigiu-se a
Paris, onde Broca, Velpeau, Natalis e outros chegaram a operar, servindo-se da anesthesia hypnotica. Porém a inconstância d'esté phenomeno fez
perder as esperanças de substituir por este meio o
chloroformio.
Depois d'isto o silencio não era justificado, o
somnambulismo provocado perdia a sua importância de processo anesthesico geral, como tinha acontecido a Braid, concebendo a louca ideia do phrenohjpnotismo; mas começava a ser conhecido, como
uma forma curiosa de névrose extraordinária que,
depois de tantas vicissitudes, occupava o logar que
lhe compete no monumento elevado nos nossos dias
á physiologia e pathologia do systema nervoso.
Arrancado ao meio nebuloso em que estacionara durante séculos, parecia ficar para sempre ao
abrigo dos exploradores ; mas o que é triste mesmo
n'esta nova phase da sua historia, é ver factos verdadeiros servir de base ainda ás charlatanices tão
vergonhosas como sempre.
Hoje tem sido objecto d'estudos tão positivos
por parte dos nevro-pathologistas que, livrando-o
dos absurdos ridículos, o fizeram entrar na sciencia para nunca mais sahir d'ella.
Entre os trabalhadores enérgicos d'esté ultimo
período destaca-se, na primeira fila, o vulto gigante
do illustre Charcot ; collocado em condições vanta-
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josas, como medico do grande hospital da Salpêtriere, applicou todo o seu talento de observador
sagaz e consciencioso á conquista de dados physiologicos, pathologicos e psychologicos até então inaccessiveis; guiado pelos methodos mais precisos,
segundo as tendências scientificas da nossa epocha,
estudou minuciosamente os phenomenos, subjeitouos a uma critica rigorosa, confrontou-os com o passado, e conseguiu, á força de vontade e de decernimento, conjurar a obscuridade em que os haviam
envolvido.
Não é de certo um dos menores méritos de
Charcot procurar no estudo do passado a justificação dos phenomenos actuaes, dando a estes e
áquelle a sua significação legitima; mas pelas suas
investigações abriu deante de nós um vasto campo
quasi inexplorado, cheio de escolhos, é verdade, mas
rico de factos e conhecimentos novos.
Se no decurso do meu trabalho se acham referencias, talvez pouco justas, sirvam para attenuar
esta falta, as circumstancias especiais que nem
sempre permittem ao illustre professor escrever o
resultado dos seus estudos que nós conhecemos
mais pelas publicações dos seus discípulos.
Entre os escriptores nossos contemporâneos
merecem também uma menção honrosa os nomes
de Richet, Mesnet, Richer e n'esta lista de nomes
illustres não devemos omittir Maury pelo seu notável trabalho—Somno e sonhos, Despine pelo seu
ultimo livro que foi laureado pela Sociedade medico-psychologica ; na Allemanha, Heidenhain pelas
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suas conferencias a propósito das representações
de Hansen que com as suas pretendidas maravilhas agitou a população de Breslau; e mais recentemente Chambard.
Eu não lamento com Philips as mesquinhas proporções, a que se acha reduzido o somnambulismo ;
se foi esbulhado das suas loucas pretenções de
curar todos os males, ficou na practica como um
processo d'analyse util para a physiologia e pathologia nervosas, tirando para sempre aos especuladores os recursos que factos verdadeiros offereciam
á sua industria.
Considerado assim o somnambulismo tem um
duplo interesse : se pelo seu passado pertence á historia dos erros do espirito humano, pelo seu presente pertence á physiologia pathologica; e dominado por estas ideias escolhi-o para assumpto da
minha Dissertação inaugural que muito de propósito intitulo—Somnambulismo provocado, por me
parecer a melhor designação para o conjuncto de
phenomenos psycho-physiologicos que teem sido estudados com os nomes de Magnetismo animal,
Hypnotismo e somniação dos quaes me sirvo quasi
indifferentemente.
O somnambulismo espontâneo ou natural não
diffère do provocado ou artificial pelos seus symptomas ; mas as condições especiaes em que o primeiro se manisfesta, não permittem, senão em casos
pouco frequentes, a observação de factos que, além
d'outras vantagens incontestáveis, teem um interesse palpitante d'actualidade ; fornecem os mate-
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riaes indispensáveis para a formação da psychologia
moderna, que, na sua marcha triumphante, tenta
expurgar os centros nervosos d'uns restos das
phantasias metaphysicas, que escolheram por ultimo esconderijo esta parte do organismo.
Em resumo, uma névrose que o medico tem a
estudar, a humanidade a soffrer e o physiologista
a explorar como processo util d'observaçao.

PRIMEIRA PARTE

PRODUCÇAO DO SOMNAMBULISMO

O methodo operatório, para provocar experimentalmente o somnambulismo, tem variado muito
n'estes últimos annos, desde que este assumpto começou a ser o alvo para que convergiram as attenções de tantos sábios, que com louvável energia e
espirito de observação se teem esforçado por esclarecer as practicas mysteriosas dos exploradores
do maravilhoso.
Nos escriptos recentes e entre outros no artigo
de Chambard, no Encephalo de 1881, lê-se ainda
uma divisão dos processos hypnogenicos em duas
grandes cathegorias.
Na primeira estudam as praticas ridículas usadas pelos magnetisadores, que nol-as transmittiram
fielmente. São todas empíricas e consagradas pela
pratica e tradicção, produzem effeitos somnambulicos promptos, mas sendo d'uma complexidade extraordinária, escapam a uma analyse minuciosa e
scientifica e a uma explicação séria. São compre3
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hendidas sob a denominação de processos mixtos ou
empíricos.
Os outros são o fructo das ultimas observações
e investigações, produzem, como os primeiros, a
hypnose. São muito simples para permittirem a
graduação dos phenomenos, deixando-nos medir
isoladamente em muitos casos, as modificações
psychicas e sensoriaes que produzem nos indivíduos
predispostos que se prestam á experiência. Pela
sua simplicidade e pela sua natureza cabe-lhes o
nome de simples ou analyticos, que lhe dá Chambard (log. cit.).
Esta divisão não me parece justificada, desde
que chegamos a poder reduzir os antigos passes
magnéticos, usados por Mesmer, Puysegur, Du Potet, etc., á sua maior simplicidade. Os passes magnéticos e o conjuncto das practicas especiaes de
cada magnetisador, sabe-se hoje que eram constituídos d'artificios, donde sahiram os vários processos simples, que a sciencia moderna emprega
isoladamente, e subjeita a explicações, que comprehendem também cada uma das practicas que, pelo
seu conjuncto, formam os processos ditos empíricos. D'esta maneira tudo se reduz a provocar a
hypnose ou por uma única acção ou pela reunião
de muitas conjunctamente.
Os passes magnéticos clássicos que se encontram
descriptos nos livros de Puysegur, Du Potet, Loiseau de Ginoumont, Bertrand, etc., não são hoje
empregados, por causa do apparato que reclamam.
Richet, no seu artigo sobre este mesmo assum-
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pto, publicado na Revista Thilosophica de 1880,
faz a descripção d'um processo muito simples de
que elle usa com êxito muito satisfatório, o que é
também confirmado por Chambard.
Fazem collocar em frente d'elles, n'uma cadeira
confortável, o individuo que submettem á experiência; tomam-lhe os pollexs d'ambas as mãos,
apertando-os gradual e fortemente durante três a
quatro minutos. As pessoas muito predispostas começam logo a sentir um certo peso nos braços,
cotovelos e punhos. Praticam depois os passes que
Richet circumscreve a pouco : movem-se as mãos
estendidas sobre a cabeça, face, peito e muito principalmente deante das pálpebras, mas tendo sempre o cuidado de nunca tocar as partes nuas.
Estes movimentos devem ser muito vagarosos,
e voltar-se ao logar da partida, descrevendo sempre
arcos de circulo. Richet, durante algum tempo,
fazia fixar um objecto brilhante simultaneamente
e esta complicação julgou-a depois dispensável.
O processo de Heidenhain é também muito
simples e diffère pouco do antecedente. Para julgar
<da sensibilidade da pessoa sobre que experimenta,
faz-lhe fixar, segundo o methodo de Braid, durante
6 a 8 minutos um botão de vidro talhado em facettas ; muitas vezes isto é bastante para provocar
a hypnose. No caso contrario, pratica com as mãos
«quentes» os passes, como no processo de Richet.
De espaço a espaço toca levemente as pálpebras
•que devem estar fechadas. Passados alguns minutos ordena ao paciente que abra os olhos. Se está
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no principio da hypnose, continua os passes, e nãosendo assim, manda-lhe fixar de novo o objecto
brilhante, e proceder como fica dito.
Invocar para a explicação dos passes o celebre
fluido magnético seria um crime de lesa sciencia.
Sabe-se hoje que as impressões sensitivas fracas, monótonas e muito tempo repetidas, são sufficientes para provocar a hypnose, produzindo a
fadiga dos centros respectivos. Estas excitações
fracas suppõe-se serem o bastante para arrastar a
paralysia da espontaneadade intellectual ou por
fadiga cerebral, ou, melhor ainda, por uma espécie
de acção suspensora. Uma excitação qualquer,
actuando sobre a retina, por exemplo, fatigando os.
centros do nervo óptico, propaga-se aos centros
que, a seu turno, fazem suspender a cerebração
consciente ; o autómato substitue o e a e o paciente
cahe no somnambulismo.
Tudo hypotheses, é verdade, mas que a sciencia admitte, e a physiologia moderna se esforça por
* sanccionar.
Heidenhain, baseando-se provavelmente n'isto,
explica, em parte, por uma excitação externa fraca,
monótona e repetida, a acção hypnogenica dos
celebres passes magnéticos. A persistência d'uma
imagem na retina ou a successsão monótona e rápida sobre ella de impressões leves podem provocar
a hypnose nas pessoas predispostas ; é isto um facto
bem averiguado e conhecido já dos antigos magnetisadores, que faziam fixar ao cliente um circulo
branco sobre um fundo preto ou inversamente. O
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olhar do magnetisador produzia, além de outras
acções, a hypnose pelo mesmo processo. A experiência do padre Kircher, feita em animaes e principalmente em frangos, descripta na sua obra publicada em 1646, prova que a hypnose se produz
pelo mesmo processo nos animaes.
Recentemente Czermak e Preyer trataram d'esté
assumpto com bastante desenvolvimento e terei
occasião de me referir por varias vezes aos seus
importantes trabalhos.
O processo de Braid provoca o somnambulismo por uma acção muito análoga. « Faz-se fixar ao
paciente um objecto qualquer, um pouco brilhante,
collocado a quinze ou vinte centímetros acima dos
olhos» pode ser uma chave, uma lanceta, a bola
d'um thermometro, que o observador conserva na
mão. E' indifférente, porém, que o objecto seja brilhante ou illuminado por uma luz viva : os resultados são os mesmos quer se use do cabo d'uma caneta, uma bola de cera, ou d'uma luz intensissima,
como a luz eléctrica ou a de magnésio.
Foi Gigot Suard o primeiro que provou que
era indifférente que o objecto fosse brilhante ou
opaco.
Heidenhain diz que as excitações fortes são incapazes de provocar a hypnose; mas as experiências, emprehendidas por Charcot em 1878 na Salpêtriere, das quaes o progresso medico nos deu primeiro conhecimento, e repetidas por Richer (Grande
Hystérie, Paris, 1881) e Chambard, provam evidentemente o contrario.
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As hystericas da Salpêtriere, collocadas em frente
d'um foco de luz vivíssima, como a da alampada
de Bournouse, luz de Drummond, luz eléctrica, de
magnésio, etc., e fixando esse foco durante algum
tempo, que varia d'alguns minutos a poucos segundos, entram em somnabulismo cataléptico.
1
Azam convenceu-se de que havia relação entreo strabismo convergente superior e as manifestações somnambulicas, baseando-se no que observava nos ataques epileticos. Abrindo as pálpebras
ao doente, durante o accesso, verificou que os olhos
guardavam a mesma posição que tomam os das
pessoas que fixam um objecto, segundo Braid.
A fixação do objecto no strabismo convergente
superior não é indispensável, nem a theoria de
Braid explica todos os casos, nem a acção hypnogenica que o seu processo provoca se pode attribuir exclusivamente á persistência da imagem sobre
a retina. O strabismo convergente superior, como
o processo o produz, é a causa da compressão do
globo ocular e d'uma modificação considerável de
pressão intra-ocular, por contracção dos músculos
motores. Dizendo isto, não deprecio o mérito do
inventor d'esté methodo, que fez progredir os estudos sobre o somnambulismo, porque estudou com
cuidado muitos symptomas confusos até elle, como
a suggestão, que lhe mereceu todo o cuidado, e
principalmente por haver provado que a força magnética não passava d'uma chimera e que tudo se
reduzia a processos puramente physicos.
Com effeito, sob a influencia do braidismo con-
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seguiu-se roubar aos magnetisadores d'aquella epocha o prestigio dos seus olhares mysteriosos, e, para
eliminar completamente a personalidade do magnetisador, Demarquay fixava uma bola d'aço a uma
correia que envolvia a cabeça do hypnotisando. No
entanto a presença do magnetisador tem grande influencia em certos casos.
A explicação do professor de Breslau é acceitavel, mas não é geral. Os passes podem praticarse conservando os olhos fechados ao paciente ou
operando na parte posterior do corpo, e para estes
últimos casos precisamos outra interpretação, na
impossibilidade de encontrar uma mais geral.
Heidenhain conseguiu hypnotisar muitos individuos, produzindo n'elles impressões tactis muito
leves; Chambard diz que chegara aos mesmos resultados, passando levemente o dedo pela região
lateral do pescoço d'uma senhora, durante dous
minutos, e mais recentemente ainda Laborde, n'uma
communicação feita á Sociedade de biologia, indica
um caso de catalepsia, produzido pela fricção prolongada da região sterno-mastoidea.
E ' ás impressões tactis que Heidenhain attribue
em parte a influencia dos passes magnéticos. Quando se practicam passes a pouca distancia da pelle
nua, sente-se, diz o auctor, uma sensação de corrente leve d'ar quente, tanto mais pronunciada,
quanto as mãos do operador são mais quentes também, e a esta impressão mixta de frio e calor é
que elle attribue o somnambulismo provocado n'estas condições.
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E ' ainda a esta impressão da pelle que se podem
attribuir os primeiros phenomenos que se observam
no processo de Richet, quando comprime os dedos
do paciente e este modo de ver tem todos os visos
de verdade, desde que nós sabemos quaes foram os
resultados a que Csermark chegou nas suas experiências sobre os animaes. Este observador nota
que comprimindo a pata d'uma rã, com um fio, o
animal cahe immovel; e comprimindo o bico d'um
galo com uma fita, este torna-se em pouco tempo
somnolente e estúpido.
Richet propõe uma hypothèse que a ser confirmada pela experiência pode derramar muita luz
sobre a natureza da acção dos passes magnéticos.
Sabendo nós que a pelle é a sede de pequenas
correntes eléctricas, bem apreciáveis a um galvanomètre muito sensivel; pelos movimentos, que o
operador faz com as mãos, músculos e tendões, a
intensidade das correntes augmenta, assim como
pelas différentes alterações de temperatura e humidade da pelle, e as correntes seriam bastante intensas para irem produzir sobre o systema nervoso
da pessoa, submettida á experiência, modificações
bastante consideráveis para dar logar aos phenomenos de que nos estamos occupando.
Este modo de vêr tem em seu favor as ultimas
experiências de Burq e Charcot, que verificaram
correntes eléctricas muito apreciáveis, pondo em
contacto com a pelle um metal pouco oxidavel, o
ouro, por exemplo, chegando assim a modificar a
sensibilidade da parte em contacto com o metal.
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A ser verdade, as correntes eléctricas, desenvolvidas em face do individuo em meia hora que
duram os passes, seriam causa de perturbações tão
consideráveis sobre os centros nervosos, que produziriam a suspensão da consciência, caracter fundamental e dominante no somnambulismo. Um apparelho especial, construído por Richet, é destinado
a verificar a veracidade da sua hypothèse ; mas o
auctor lamenta que ainda não podesse funccionar
nas condições desejáveis.
De todas as hypotheses que apresentei para explicar o modo de acção dos passes magnéticos,
aquella que sem duvida é mais geral, é a que attribue á monotonia, produzida sobre o órgão da
visão, os phenomenos somnambulicos. As outras
não nos podem explicar os passes a distancia, e
ainda menos os passes praticados, nas mesmas condições, em seu irmão, por Heidanhain, com as
mãos enluvadas.
Sem querer pôr em duvida a grande influencia,
que o sentido da vista toma na manifestação do
somnambulismo, não posso estar d'accordô com
aquelles que o consideram como causa única. M.
Duval (art. hypnot, do Novo dice, de med. e cirur.)
diz « a fixidez do olhar, a fadiga da vista, tal é a
fonte de todos os somnos mais ou menos artificialmente provocados.»
Não desconheço que era a este sentido que os
processos dos magnetisadores eram consagrados
mais especialmente: Mesmer recommendava ás
suas victimas que tivessem o olhar sempre fixo so-
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bre a sua celebre tina (baquet), entre outras muitas
praticas n'este mesmo sentido. As mães da Bretanha
adormecem seus filhos, suspendendo do ceu do berço um objecto brilhante etc.
Preyer, porém, n'uma communicação feita a 2&
de maio de 1880 á Sociedade medica d'Iena, diz o
seguinte: «hypnotisei muitos animaes e cheguei á
conclusão de que, por excitações periphericas, podem produzir-se n'elles duas acções de suspensão
différentes. O primeiro estado é um estado de catalepsia, isto é, uma espécie de terror e de medo, uma
paralysia pelo medo. O segundo estado é um estado de hypnose. Os animaes, assim como os homens, tornam-se catalépticos em consequência de
excitações periphericas que são rápidas, bruscas e
violentas. Tornam-se hypnoticos em seguida a excitações periphericas que são prolongadas, fracas e
uniformes. Ha grandes differenças individuaes, emquanto á maneira de reagir entre os diversos animaes, assim como entre as diversas pessoas. Apertando-se levemente, com uma pinça de pressão, as.
narinas d'um coelho da índia, ou segurando-o docemente pela orelha entre os dedos, ao fim de meio
minuto torna-se hypnotico. Pôde então retirar-se a
pinça ou os dedos, e o animal conserva um estado
de estupefacção tal, que pôde collocar-se, sem que
reaja, nos posições mais extravagantes.»
Mas uma experiência, que não deixa nada a desejar, é a de Heubel que corta os nervos ópticos de
vários animaes e a catalepsia effectua-se por meio
de excitações periphericas.
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As sensações auditivas contribuem consideravelmente para a producção da hypnose. O processo mais uzado para adormecer as creanças é cantarlhes, com uma voz plangente, canções monótonas,
repetidas e imprimindo oscillações leves ao berço,
e muitas vezes repetindo tão somente junto d'ellas
o monosyllabo d, d.
O primeiro estudo scientifico da acção hypnogenica dos sons pertence a Weinholt, que teve, ao
que parece, a ideia de provocar a somniação, valendo-se do tic-tac d'um relógio, processo este seguido ultimamente por Heidenhain na hypnotisação
de três estudantes, collocados sobre caixas, em communicação com uma mesa, onde estava o relógio.
Momentos depois eram somnambulos dois, o terceiro não estava completamente. Chambard cita
casos idênticos provocados pelos sons de diapasão
e d'um interruptor eléctrico.
Os sons fortes produzem também somnambulismo, contra o que affirma Heidenhain.
Charcot serve-se do gong-chine\ e do diapasãoforte nas suas experiências. Quando o som d'estes
apparelhos surprehende inopinadamente as hystericas, o effeito é instantâneo e é tão curioso o que
se observa ás vezes, que a catalepsia manifesta-se
em muitas doentes occupadas em différentes misteres, em compartimentos distantes. Reunindo-as,
tem conseguido photographal-as nas posições mais
pittorescas. Muitas vezes teem sido observadas no
mesmo estado em consequência do som das musicas, do latir d'um cão, etc.
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O trovão é uma cousa frequente da catalepsia,
bem conhecida dos auctores antigos.
E não é aos sons do piano-forte e harmonica
que Mesmer deveu um grande numero dos seus
successos ?
Sabe-se que existem certas regiões no corpo
dos hystericus, cuja excitação provoca accessos ; pois
que com uma fricção ou compressão leves d'estas
mesmas regiões pode-se provocar somnambulismo.
O que ha de notável n'estes casos é que no accesso manifesta-se especialmente o instincto genésico,
o que leva Chambard a dar estas regiões o nome
de erogenes. Um caso curioso d'esta ordem pôde
lêr-se na these do mesmo auctor. (Obser. i).
Chambard diz que provocara instantaneamente
um ataque de hypnose n'uma hysterica pela compressão leve, feita d'ambos os lados da face por
diante das apophyses mastoideas.
E' ainda ás excitações periphericas que devemos attribuir a hypnose resultante das compressões
do globo ocular e das perturbações de circulação e
pressão inter-ocular. Muitas vezes a simples occlusão dos olhos, produzindo a obscuridade, é a
causa do somnambulismo nos indivíduos muito predispostos. Lasègue conseguiu resultados muito satisfatórios, que teem sido confirmados por outros
observadores, descendo as pálpebras do paciente
por meio do polex e do index da mão.
Chambard em Arm..., (these — obs. iv p. 112)
obteve o mesmo resultado pela simples occlusão
d'um olho. Aqui, porém, não parece ser a pressão a
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causa do phenomeno, antes se deve attribuir á suppressão das excitações visuaes, da mesma maneira
que o somnambulismo provocado em indivíduos
collocados n'um quarto escuro e silencioso se attribue á falta das excitações precisas para conservar
estes nevropathas no estado normal.
A occlusão simples não dá ás vezes resultados
promptos, que são só obtidos pela pressão forte sobre os olhos. Na these citada (obs. i—Marie H)
lê-se o caso d'uma doente onde este facto se revela com nitidez. A explicação do modo d'acçao do
methodo de Braid não está, como se diz, tanto na
influencia do brilho do objecto collocado a i5 ou
20 centímetros acima dos olhos, como na compressão do globo ocular; porque, fazendo tomar aos
olhos a posição do strabismo convergente superior,
chega-se ao mesmo resultado, dispensando o brilho
do objecto para a explição.
Nas pessoas que tomam para mira a ponta do
nariz afim de provocar a hypnose, é a mesma explicação que satisfaz; a causa do extase religioso
dos frades do monte Athos, que tomavam para
mira o umbigo, é ainda a compressão ocular.
Landouzy n'uma observação, publicada em 1879,
diz que um forte magnete provocara n'uma hysterica o somnambulismo, ao passo que uma. barra
de ferro era sem effeito. Chambard repetiu a mesma
experiência com resultado opposto, apesar do cuidado com que fez as suas observações.
Ochougnessy e Villord, medicos inglezes, nas
índias, teem observado nas perturbações toxicas
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accessos provocados pelo haschich, muito semelhantes aos do somnambulismo na hysteria. O dr.
Maritoux citou na Gaseta dos Hospitaes de 13 de
março de 1869, um doente que, depois da inspiração
de chloroformio, administrado para attenuar os ataques epilépticos, ficava durante muito tempo em
somnambulismo, conversando com personagens
phantasticos e cantando d'uma maneira apaixonada.
Ao accordar não tinha consciência do que se havia
passado. Casos d'estes são numerosos, o que me
leva a concluir que as substancias toxicas são nos
indivíduos predispostos causa d'ataques somnambulicos, caracterizados pela perda da consciência,
e na volta ao estado normal, por um phenomeno
próprio — a amnésia.
A substancia toxica não é mais que uma causa
occasional, visto que em certos indivíduos nos delírios tóxicos persiste a consciência, e por isso não
devem considerar-se différentes dos processos hypnogenicos que estou expondo. E ' preciso que os
indivíduos a quem se applicam sejam nevropathas.
Nas manifestações das névroses extraordinárias,
as influencias psychicas gosam d'um valor absuluto.
O que não é sem importância, e a que os antigos
magnetisadores ligaram todo o cuidado, é o apparato próprio a chamar a attenção e despertar a confiança e fé nos resultados da experiência. Mesmer,
«charlatão por temperamento», bem comprehendeu
isso, fazendo-se rodear de todo o fausto e envolver
as suas praticas em todo o mysterio.
E ' na realidade ás cousas psychicas que se de-
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vem os phenomenos extraordinários que mais nos
surprehendem.
No i.° de fevereiro de 1880, Heidenhain annunciou ao estudande Friedlander que na tarde
d'esse dia, ás 4 horas, seria magnetisado a distancia, e que para prova de verdade, recomendavaIhe o cuidado de consultar o relógio pouco antes.
O Dr. Rugner verificou que a essa hora cahira em
somnambulismo. Esta experiência foi repetida em
dois indivíduos mais com o mesmo resultado.
A explicação d'esté facto dá-a Heidenhain, chain ando-lhe representação intensiva do somno. Factos d'estes não são raros na litteratura antiga e
moderna que estuda esta questão. Richet cita casos notáveis d'esta ordem. Uma doente do hospital de Beaujon (log. cit. pg. 475) depois de ter
sido hypnotisada muitas vezes, cahia tão facilmente
no somnambulismo que ao chegar Richet á porta
da salla onde ella estava, dormia immediatamente,
acontecendo algumas vezes cahir no somno ainda
antes de o ver. Se conseguia estar junto d'ella, um
gesto, uma palavra, eram suficientes para a lançar
n'aquelle estado. Casos d'esta ordem encontram-se
descriptos nos livros de différentes auctores. Mesmer magnetisava a distancia; a influencia da sua
tina e do olmo celebre de Puysegur não é diversa.
O abbade Faria, celebre magnetisador, dizia que
poucos resistiam á palavra, dorme! pronunciada por
elle com voz breve e imperiosa, e acompanhada
d'um gesto enérgico. O que se nota de verdade
n'estes factos é que a confiança de que o pheno-
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meno tem de realisar-se, é tal que o paciente dorme, por que julga que não pode deixar de o fazer.
Espera com fé. Foi para explicar phenomenos
que não differem muito d'estes, que Carpenter estabeleceu a sua theoria da expectant attention.
Sabe-se qual é a parte que as emoções moraes
e mormente as noticias tristes, inexperadas, tomam
na manifestação dos ataques das névroses extraordinárias. São do conhecimento de todos estes factos
tão frequentes, que seria prolixo demorar-me a
fallar d'estas causas tão conhecidas do somnambulisme Tulpius cita o caso d'um joven inglez que
cahiu em catalepsia, entendendo que lhe tinham negado a mão da menina que amava, e que só recuperara os sentidos e a liberdade dos movimentos
depois de lhe gritarem ao ouvido que a sua- pretenção fora attendida.
Teem a mesma causa os phenomenos variáveis
e extravagantes que certas mulheres nervosas experimentam sob a influencia doce do olhar d'uma
pessoa d'outro sexo: umas vezes é um ataque
d'hysteria, algumas vezes um verdadeiro somno
hypnotico e outras a revelação de muitos instinctos eróticos.
Não é o olhar que actua aqui como um objecto
brilhante, mas sim a expressão significativa que por
a via psychica desperta a emotividade, única causa
a que se deve attribuir o ataque.
Os fracos de espirito, como já dissemos, encontram-se n'um estado muito proximo de somnambulisme Se por qualquer causa forem obrigados a
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guardar uma immobilidade absoluta, exforçando-se
por supprimir todas as irritações sensoriaes e psychicas que lhes são indispensáveis para se manter
em vigília, cahirão no estado hypnotico. Chambard
cita o caso d'um individuo n'estas condições a
quem elle recommendou que se sentasse n'uma cadeira, sem pensar em cousa alguma e conservando
os olhos abertos; este homem cahiu passados 10
minutos n'um estado de somnambulismo e só voltou ao estado normal depois d'alguns choques eléctricos.
Na T(evista mensal de medicina e cirurgia de 1879
lê-se uma observação clinica de Chambard por onde
se vê bem a influencia da fadiga intellectual como
causa d'hypnose. A r m . . . é hysterica e é doente
de Chambard no hospital de Necher. A attenção
d'um doente é sempre pouca para poder durante
algum tempo ser dominada por um mesmo pensamento. Armandina estava perto d'uma douda cuja
proximidade a encommodava, e á presistencia d'esta
ideia attribue Chambard a causa do ataque de lethargia que lhe sobreveio ás 3 da tarde do mesmo dia em que a douda tinha sido mudada para
junto d'ella. Chambard por varias vezes verificou
que bastava sustentar uma conversação sobre questões repetidas para a fazer cahir em lethargia.
A maior parte dos processos hypnogenicos que
acabo de apreciar podem provocar o somno propriamente dito; o estudo d'esté estado em geral tão
physiologico é muito proveitoso : põe em evidencia
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a natureza d'alguns estados em muitos pontos análogos, elucidando ao mesmo tempo o modo porque
os processos actuam no somnambulismo, o que em
escriptos recentes vejo bem mal interpretado.
Felizmente a invasão do somno é tão favorável
a quem o queira estudar, que serve bem para approximar as analogias e accentuar as distincções.
Quando sentimos a sensação vaga e indefinível
de fadiga, que nos traz a vontade de dormir, o primeiro phenomeno que se annuncia, é uma espécie
de paresia das funcções de relação. As pálpebras
cerram-se apesar dos esforços que possamos fazer
para as conservar affastadas; a cabeça inclina-se
para diante; os membros superiores caem ao longo
do corpo ; os joelhos dobram-se ; vencidos pelo somno, então, somos forçados a tomar uma posição
em que todo o corpo tenha o repouso mais completo possível.
As funcções da vida orgânica, como durante
todo o somno, conservam toda a sua energia.
Os olhos fechados dão ao ouvido e ao tacto
uma sensibilidade mais apurada do que durante a
vigília; o silencio e a obscuridade dão ao espirito
mais energia e mais concentração. Todos sabemos
quanto o silencio e a obscuridade favorecem os trabalhos que exigem muita despeza de força intellectual.
Seguidamente os sentidos, embotando-se, desapparecem, deixando todo o vigor ás faculdades
psychicas que, livres de todas as distracções, adquirem a maxima intensidade.
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Dura pouco este estado ; a dissociação das faculdades do espirito começa a manifestar-se : mergulhados n'um bem estar que nos faz esquecer dores
physicas e moraes, este sentimento de felicidade
rouba-nos toda a vontade ; sentimos então um verdadeiro horror pelo trabalho mais leve. Foge-nos
primeiro a vontade.
Quasi conjunctamente perdemos a attenção e a
faculdade de julgar. As faculdades imaginativas —
memoria e imaginação, desembaraçadas de todo o
freio, podem dar livre carreira á sua actividade exuberante e desordenada.
Começa o período intermediário, o estado hypnagogico, ao qual Maury e Moreau, nos seus trabalhos recentes, tão cheios de interesse, dão toda a
importância que lhe cabe, sob o ponto de vista
auto-psjchologico. A memoria recorda-nos factos
desde muito tempo esquecidos; idéas extravagantes, concepções singulares, lúcidas, profundas surgem, encadeiam-se sem nenhuma ligação lógica, atravessam como meteoros phantasticos, o campo do
intellecto, desaparecendo sem deixar vestígios.
A consciência assiste, como espectadora, a este
fogo d'artificio, a esta passagem rápida de idéas e
imagens sem utilidade alguma, apezar da sua importância individual ; porque não é possivel suspendel-as na sua passagem, nem coordenal-as, depois
da sua desapparição. As faculdades imaginativas
extinguem-se a seu turno ; só a conscincia vela sobre as faculdades e sentidos extinctos, para desapparecer logo depois; e o somno é completo.
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Ao accordar do somno, succedem-se os mesmos
phenomenos, mas em ordem inversa. A consciência desperta primeiro, vaga e confusa ao principio,
depois clara e não raras vezes cheia de lucidez.
Quantas vezes arrancados ao sonho, por qualquer causa ignoramos se as imagens e ideas que
nos preoccupavam eram verdadeiras ou imaginarias? Seguem-se algumas representações objectivas
e idéas vagas que não podemos ainda dirigir e coordenar.
As preoccupações anteriores ao somno voltam
indecisas, tomando depois toda sua nitidez, trazendo-nos o desgosto ou a satisfação. A volta de
todas as faculdades psychicas, terminando pela vontade, dão ao espirito a sua integridade normal. Os
sentidos, seguindo sempre a ordem inversa da sua
desapparição, restituem-nos ao estado perfeito de
vigilia.
Como se vê, a invasão do somno e a volta ao
estado de vigilia são caracterisadas pela desapparição e apparição, n'uma ordem determinada, das
funcções de relação e pela excitação das faculdades
psychicas imaginativas que, livres pela supressão
das faculdades coordenadoras, entram n'um verdadeiro delirio, confirmando-se assim uma lei geral
das funcções nervosas : que são tanto mais activas
quanto menos numerosas, como acontece á medula
livre das relações que a prendem ao encephalo.
Esta leve divagação sobre o somno, que não é
empenho nosso estudar aqui, dá-nos analogias com
o assumpto que tratamos e ensina-nos como é pos-
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sivel estudar, n'uin estado tão physiologico, o que
Cl. Bernard, com tanto tino, empregando não cortes, mas substancias toxicas, conseguiu fazer na
dissociação das diversas faculdades psychicas. Esta
dissociação dá-nos a chave de tantos phenomenos
até hoje inexplicáveis, como o sonho, lethargia lúcida, delírios e finalmente o somnambulismo ; mas
com uma única differença e é, que o eu persiste
nos primeiros e desapparece no ultimo.
A suspensão inicial da cerebração consciente,
facto dominante no somnambulismo, é devida a
uma causa mórbida única, a predisposição nevropathica. As difficuldades que Richet e todos aquelles que sustentam que somnambulismo pôde ser
provocado em todos os indivíduos, encontram na
explicação das diversas acções hypnogenicas, desapparecem, desde que se considere o somnambulismo provocado, como filho d'uma nevropathia.
Os processos hypnogenicos não são mais do
que artifícios para fazer suspender a consciência nas
pessoas que, por uma predisposição, se encontram
em condições mórbidas bem características ; importando pouco que se recorra a este ou aquelle processo que não passam de causas occasionaes.
Julgados assim, não se vá suppôr que seja indifférente lançar mão d'esté ou d'aquelle processo
para produzir, n'um caso particular, o somnambulismo.
Um individuo pôde ser muito sensivel a um
processo e indifférente a todos os outros. O estudante Kroner, diz Heidenhain, entrava em so-
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mnambulismo só e exclusivamente com excitações,
cutâneas, conservando-lhe os olhos fechados, e Poper era apenas sensível ao processo de Braid. Os
outros processos ou não produziam effeito ou eram
muito lentos e os symptomas de nenhuma importância.
Não é frequente que todos os indivíduos, nas
primeiras experiências, pelos menos, obedeçam a
todos os processos.
Os auctores que com imparcialidade se teem
occupado do magnetismo animal, notam que um
individuo que, nas primeiras experiências, não apresenta nada de notável, senão a grande dificuldade de entrar em somnambulismo, pôde depois
conseguir-se d'elle á menor influencia, o grande somnambulismo com todos os caracteres de interesse,,
como o provam as indicações colhidas em Du Patet e Husson (Experiências publicas feitas no Hotel
de Dieu de Paris, i826).
Ch. Richet cita casos de doentes seus que chegaram, depois de muitas vezes submettidos ás experiências, a adquirir uma sensibilidade tal, que a
intimação — dorme ! — era o bastante para cahirem
somnambulos.
A verdade é que um individuo é tanto mais sensível ás acções hypnogenicas, quantas mais vezes
tem sido hypnotisado.
Estas differencas individuaes observam-se tambem nos diversos grupos da escala animal, submettidos a experiências do mesmo género, e, sendo assim, o que deverá acontecer quando se tratar da
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homem onde o grau de differenciação é tão considerável ? !
Com rasão se diz hoje que tanto mais elevada
está a espécie na escala animal, quanto mais os indivíduos diversificam entre si. Para isto basta confrontar os órgãos da vida de nutrição; mas as differences crescem sobre maneira no confronto dos
órgãos da vida de relação e mormente dos da intelligencia.
Em 1646 o padre Kircher (Ars magna lucis et
umbrae) publicou uma experiência que ficou celebre.
Antes d'elle, diz Preyer, já Daniel Schwenter (Delicia? physico-mathematicae, Nuremberg, i636) havia descripto a mesma experiência, que consistia
em traçar, com um giz, sobre uma mesa um risco
deante do bico d'uma ave, bem presa; depois de
certo tempo a ave ficava absolutamente immovel
e podiam-se-lhe dar todas as posições ; — estava em
catalepsia.
Czermac (Comptes randus de l'Académie de
Vienne de 1872, pag. 361, e Arch, de PJliiger, t.
vir, pag, 107 a 121) repetiu com resultado a mesma
experiência e variou-a, estendendo-a a outros animaes. Este e outros auctores, nomeadamente Preyer,
(Cataplexie et hypnotisme des animaux, Ièna, 1878)
que se téem occupado d'esté assumpto, notaram
que um dado processo hypnogenico, applicado a
différentes seres d'um grupo, não dá resultado com
a mesma facilidade.
As investigações d'esta natureza, que eu mal
poderia estudar aqui, provam os traços d'uniao que
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existem entre o somnambulismo nó homem e nos
animaes.
Este assumpto, apenas esboçado, deve dar-nos
a explicação de muitos phenomenos inexplicáveis
até hoje," para os quaes os naturalistas não se cansam de chamar a attenção dos observadores conscienciosos. A memoria de Preyer, que fica citada,
é seguramente o que existe hoje de mais preciso
' sobre esta questão.
O somnambulismo é pois uma doença, como
vamos vêr.
*
*

*

Os antigos magnetisadores punham de parte as
condições mórbidas ou physiologicas dos indivíduos
que submettiam aos seus processos.
Esta parecia-me ser a causa de tantas dissenções entre os crentes e adversários do magnetismo
animal, depois da leitura dos livros que tratam
d'esté assumpto. As opiniões dos auctores imparciaes d'aquella epocha e os relatórios das diversas
academias deixaram vêr até certo ponto a causa
d'erro ; mas esta verdade resulta evidentemente do
confronto dos phenomenos tão diversos, descriptos
pelos sectários de Mesmer, com as observações
clinicas tão minuciosas e positivas, colhidas com
todo o cuidado pelos nossos contemporâneos.
A' parte as exagerações, filhas da má fé e do
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enthusiasmo irreflectido e que por isso mesmo não
pertencem á verdadeira sciencia, os phenomenos
são bastante harmónicos, se dermos o devido desconto ás condições do meio onde esses phenomenos
são observados.
A origem de tantas dissenções e erros, desconhecida por tanto tempo, tem sido posta em evidencia e acima de toda a contestação, com todo
rigor scientifico, pelos trabalhadores da nossa epocha que conseguiram dar ao somnambulismo o logar que lhe cabe entre as diversas névroses. Da
leitura das diversas observações, hoje já numerosas,
que se encontram dispersas pelos jornaes e revistas scientificas, bem como pelas obras de Charcot
entre muitos outros, deprehende-se que o somnambulismo é uma affeção nervosa de muitos graus,
caracterisada por um conjuncto de symptomas a
cuja frente figura a diminuição ou suppressão da consciência, e secundariamente a d'outras funcçóes de
relação, mas seguindo sempre uma certa ordem
progressiva.
Marcar ao somnambulismo o logar que lhe compete na hierarchia das perturbações mórbidas do
systema nervoso e indicar as causas geraes ou particulares, remotas ou próximas, directas ou indirectas que o determinam é o que eu me esforço por
demonstrar n'esta parte do meu trabalho consagrada á etiologia, valendo-me especialmente das
obras de Chambard.
Com os dados que hoje temos, querendo estudar as causas e a naturesa do somnambulismo, po-
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demos d'accordo com os melhores auctores dividir
os somnambulos por très cathegorias.
Na primeira devem ser collocados os indivíduos que, gozando apparentemente pelo menos de
excellente saúde, estão subjeitos a accessos naturaes e revelam grande sensibilidade para os processos d'hypnose artificial, sem que seja fácil, á
primeira vista, prender estes phenomenos a lesões
orgânicas ou a perturbações intellectuaes e moraes.
Sem forçar analogias podiamos concluir d'estes
factos que o somnambulismo, n'estes indivíduos,
era um processo puramente normal, como observa
o auctor citado; este modo de ver não teria nada
de inademissivel, porque n'estas circumstancias se
acham factos physiologicos por excellencia, mas
que podem tornar-se pathologicos por um concurso
de circunstancias e em grupos de doenças as mais
variadas. Estão n'este caso o somno e os sonhos
entre muitos.
Os somnambulos n'estas condicções não podemos dizer que estejam affectados d'uma doença,
tomando a palavra aífecção no sentido banal e vulgar; rigorosamente, porem, não se pode dizer que
estejam sãos. O exame dos seus antecedentes mórbidos hereditários mostra que os ascendentes de
todos ou da maxima parte d'elles, pelo menos, teem
soffrido d'uma ou mais das espécies da grande família dos névroses e, algumas vezes, d'accidentés
somnambulicos ; o estudo dos antecedentes pessoaes e analyse do estado actual, permitte na
maioria dos cazos descobrir nelles vestígios d'uma
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predisposição nevropathica latente ou quasi extincta. Os symptomas são muito fugases e leves
para chamar a attenção do observador pouco minucioso e que apezar d'isso são verdadeiros pronuncios do ataque que se manifesta mais tarde,
na primeira occasião favorável.
E o caso d'individuos que nada accusam á
primeira vista que possa despertar a menor suspeita d'uma predisposição d'esta ordem : saúde exeberante, as melhores disposições d'espirito e de caracter. Revelam, porém, essa predisposição por
certos phenomenos passageiros, particularidades de
caracter, frequência de febre nervosa e uma sensibilidade considerável aos processos hypnogenicos.
Se depois procurarmos os seus antecedentes hereditários e pessoaes teremos a significação d'essa
serie de extravagâncias que, sem isto, podem permanecer occultas ao observador mais experimentado e rigoroso.
Se m'o permittissem os limites d'esté trabalho, poderia trazer em abono do que fica dito muitas observações comprovativas.
Ao somnambulismo n'estes indivíduos devemos
chamar idiopathico ou primitivo por não estar dependente de doença anterior, como acontece nos
casos que vamos estudar, onde elle se revela como
um symptoma, e por isso lhe daremos o nome de
symptomatico ou secundário.
Na segunda cathegoria encontram-se os indivíduos nos quaes a predisposição nevropathica se
manifesta por affecções nervosas diversas, entre as
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quaes occupam incontestavelmente o primeiro logar a hysteria e a epilepsia. Se não encontramos
nos quadros symptomaticos dos livros clássicos
esse facto, é porque o somnambulismo tem sido
decorado com outro nome.
Uma affecção nervosa qualquer produz somnambulismo espontâneo ou provocado e essa affecção figura como causa capital da sua producção.
Suppôr que ha duas doenças submettidas a uma
evolução independente, é um erro que é preciso esclarecer. Ao passo que a hysteria, por ex., tende a
desapparecer, o somnambulismo ou a sensibilidade
hypnogenica, como symptomas que são, desapparecem também.
Nos indivíduos da terceira cathegoria, o somnambulismo manifesta a sua existência d'uma maneira ephemera, e por assim dizer episódica, no
decurso da doença, quer directamente como nos
traumatismos e affecções iníiammatorias ou regressivas do craneo ou órgãos n'elle contidos, quer indirectamente, como succède no curso de doenças
agudas ou chronicas, nas quaes a crase do sangue
soffreu uma alteração considerável, cuja influencia
se faz sentir especialmente nos centros encephalicos.
Não occulto o meu receio tratando da interpretação dos casos d'esta terceira ordem. Aqui a
influencia da diathese nevropathica é bem mais
duvidosa e mais difficil a sua explicação. Se me quizesse entregar a esta discussão, ser-me-hia indispensável entrar em considerações relativas á locali-
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sacão das lesões anatómicas das névroses, assumpto ainda hoje tão obscuro.
Ora, sendo o somnambulismo uma névrose sem
lesão alguma orgânica característica, e manifestando-se como symptoma de doenças inteiramente
différentes, com lesões orgânicas bem localisadas
ou perturbações discrasicas mais ou menos conhecidas, talvez se podesse chegar, por um estudo cheio
de interesse e ainda não tentado, a concluir dos
dos desarranjos orgânicos para a predisposição nevropathica, localisação e systematisação do processo
pathologico. Esta hypothèse parece-me bastante seductora, desde que sabemos que ha lesões cerebraes no curso de doenças que actuam sobre a tensão, sobre a crase do sangue, e sob a influencia de
certas intoxicações, de modo a produzir o somnambulismo.
Ahi ficam muito em resumo indicadas as causas predisponentes do somnambulismo. Não se julgue, porém, que a causa é indifférente á variedade
de formas que o somnambulismo pôde revestir.
Este facto desprezado até hoje e que tem contribuído para a descrença de muitos, deve assumir a
sua importância, porque lhe imprime sempre um
caracter especial.
Nos somnambulos da primeira cathegoria nota-se que a hypnose toma um cunho tão característico, que nunca encontramos n'elles cousa que nos
faça recordar as formas brilhantes e intellectuaes
que se notam muito particularmente nos somnambulos hystericus. N'elles o somnambulismo traduz-se
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por somnolentia e hyperexcitibilidade muscular, visinha da forma d'hypnose, a que Heidenhain dá o
nome de somno sem reacção. Parece, com effeito,
que a sua intelligencia lenta e como que entorpecida, que a sua pouca espontaneadade e que o pequeno numero das suas concepções os conservam,
no estado normal, em condições muito próximas
do somnambulismo e que um impulso qualquer por
leve que seja é sufficiente para vencer a pequena
distancia que os separa d'esse estado.
Ao somnambulismo primitivo ou idispothico
pertencem, facto hoje bem averiguado, depois dos
trabalhos de Morei, os fracos de espirito. Esta fraqueza é um phenomeno de degeneração e o resultado de tendências neoropathicas que a herança
transmitte-se de geração a geração.
Nos somnambulos de causa hysterica, a forma
de hypnose converte-se com uma facilidade grande,
ora n'uma laquacidade com reminiscência por onde
se revela bem o estado intellectual e moral do paciente, ora n\im delírio psycho-sensorial estremamente prenunciado, ora n'um delírio mystico. Os
livros que tratam do assumpto estão cheios de casos e citações d'esta ordem, que são os mais frequentes; terei occasião de referir-me a elles, quando fallar dos symptomas.
Na epilepsia o somnambulismo reveste formas
variadíssimas e entre todas a mais frisante e a mais
grave é a de delírio furioso com tendências criminosas. Muitas vezes, depois d'um accesso ou mesmo fora de todo o acto convulsivo, o epiléptico é as-
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saltado por um furor rápido, uma cólera do delirio,
como lhe chama Esquirol, não poucas vezes causado e entretido por hallucinações terríveis : o doente
lança-se, como um tigre sobre a presa que escolheu,
ataca com rancor horrível, lacera e quebra com
uma violência extraordinária. «Nada, diz ainda
Esquirol, pôde domar o seu furor: nem camisa de
forças, nem um superior moral a que sempre obdecem os maníacos furiosos.»
A este accesso furioso segue-se muitas vezes
um período de calma durante o qual o doente falia
do seu ataque e dos sonhos que acaba de ter ; mas
o estado de somnambulismo dura ainda; o doente
entra depois n\im período suporoso que é o indicio
do fim proximo do accesso ; ao accordar tem esquecido tudo o que acaba de se passar.
Segundo Revilout, citado por Despine, o somnambulismo epiletico reveste a forma ordinária;
Chambard diz que devemos antes attribuir estes
accessos á forma hysterica epileptiforme, pela semelhança que offerece com o delirio extático dos
hystericus.
As formas que o somnambulismo pôde revestir nos indivíduos affectados das outras doenças,
pouco teem de características.
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Do que fica dito se vê que as causas do somnambulismo provocado, não dispensam estudos que
as esclareçam ; apesar, porém, da nublôsidade que
as envolve ainda, tem-se avançado muito, mormente sob o ponto de vista das condições que favorecem o apparecimento dos accessos.
Sendo o somnambulismo, como a hysteria, epilepsia, chorea, etc., uma manifestação da diathese
nevropathica, uma affecção hereditaria, pôde resultar quer da transformação de névroses différentes,
atravez das gerações, quer da transmissão directa
dos ascendentes aos descendentes. As provas d'isto
são numerosas e uma das mais notáveis é a que
Berthier publicou nos Annaes medico-psjchologicos
de 1877: uma senhora soffre ataques de somnambulismo espontâneo e transmitte á filha, uma sensibilidade hypnogenica, muito notável, livre d'outro
padecimento nervoso.
Figurando a hysteria, como a principal cousa
do somnambulismo e sendo esta doença quasi exclusiva da mulher, «esta parte sensitiva da humanidade», na phrase de Hallé, vê-se que a sensibilidade hypnogenica deve ser maior no sexo feminino
do que no masculino; mas as estatísticas faltam
ainda.
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As mulheres pequenas, trigueiras, de olhos e
cabellos pretos e sobrancelhas espessas, assim como
as delicadas, nervosas e languidas, que soffrem de
chlorose e de doenças chronicas, são as mais sensíveis á influencia dos processos hypnogenicos, como
diz Richet (log. cit.),
As névroses não são apanágio exclusivo de nenhuma edade, mas não as atacam egualmente. A
sua manifestação accentua-se bastante na infância,
epocha em que os dous sexos não differem muito
sob este ponto de vista. O somnambulismo não
tem passado despercebido aos auctores que estudaram a pathologia infantil. Picot e Despine no seu
livro de doenças das creanças dão-nos, no capitulo
em que estudam os Terrores nocturnos, dados precisos n'uma descripção muito minuciosa que provam a frequência do somnambulismo, com hallucinações que lhe imprimem um cunho bem característico. Richet, na Revista Philosophica de 1880,
sustenta que n'esta edade as faculdades estão em'
via de desenvolvimento e que não se poderia, sem
perigo, submettel-as a experiências d'esta ordem,
por imprimirem ao organismo uma direcção viciosa,
uma espécie de nervozismo funesto e mesmo pathologico.
Esta opinião é muito attendivel, desde que se
sabe que as vantagens therapeuticas são nullas,
comparadas com os perigos que do somnambulismo
podem resultar.
Sendo os velhos pouco sensiveis á hypnotisação
e pouco interessantes os symptomas que se mani-
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festam, fica a edade de 25 a 5o a mais propria
para as experiências.
Um facto muito importante, desde muito tempo
conhecido, e sobre o qual as investigações recentes,
emprehendidas por Heidenhain e Berger, chamaram de novo a attenção, é a imitação, este contagio nervoso, como lhe chama Bouchut. E 1 notável
a tendência quasi irresistivel que nos força a reproduzir gestos e imitar movimentos das pessoas em
cujo convivio permanecemos por algum tempo, e
bem assim a facilidade de adaptação ao meio intellectual e moral que nos cerca; mas onde estes
perigos se tornam mais sensiveis é no dominio da
pathologia nervosa. A' imitação se devem attribuir
todas as epidemias de névroses extraordinárias de
todos os tempos, e que teem redobrado de intensidade nas epochas de obscurantismo de que ainda
hoje existem vestígios mal extinctos.
Um ataque de hysteria que se manifesta no
meio d'um agrupamento de nevropathas, é seguido
de muitos outros semelhantes nos doentes que vivem no mesmo hospital.
O que se diz das névroses em geral tem applicacão immediata ao somnambulisme Um somnambuío pode fazer escola e contribuir para a propagação do mal. Reunidos, no mesmo recinto, convivendo, conversando, amándo-se eodiando-se com
excesso, disputando entre si, sem cessar, a pnmimazia de offerecer um espectáculo aos que, cheios
de curiosidade, os observam; orgulhosos da sua posição e convencidos do interesse que inspiram, es-
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forçam-se por augmentar os symptomas d'um mal
que os consome. Falta-lhes a calma, a tranquilidade, o repouso e o isolamento que o seu estado
reclama. A accumulação dos doentes, submettidos
constantemente a experiências somnambulicas,pode
prestar grandes serviços ao estudo do systema nervoso, mas com detrimento da saúde dos pacientes,
cujos soffrimentos chegam a attingir o grau de incurabilidade. O hospital da Salpetriere, com a sua
organisação, é uma galeria de casos pathologicos
muito curiosos, é um laboratório util para fazer
progredir a sciencia; mas não é um hospital, na
verdadeira e justa accepção d'esta palavra. Charcot, abrindo as suas portas aos numerosos espectadores, cheios de- curiosidade pelo maravilhoso e
fascinados pelos phenomenos estranhos que observam, pode ser um grande obreiro perante a sciencia experimental do systema nervoso, mas nunca
um medico d'aquelles, que se entregam aos seus
cuidados clinicos.
E' ainda á imitação que se deve attribuir a
grande facilidade de hypnotisar homens que, nem
por si, nem pelos seus antecedentes se podem dizer nevropathas, mas que o são, quando collocados
em certas condições de logar e occasião. Heidenhain,
em 1880, conseguiu submetter aos processos hypnogenicos, com bom resultado, os seus discípulos e os
seus collegas, homens d'uma robustez provada. Poderia parecer, á primeira vista, que estes factos estabeleceriam uma perfeita união entre indivíduos sãos
e individuos com uma predisposição bem reconheci-
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da, como as mulheres chloroticas e hystericas; mas.
devemos notar que Breslau foi theatro, durante
muito tempo, dos milagres praticados por Hansen,,
magnetisador de profissão. Esta circumstancia fez
nascer em Heidenhain o desejo de se entregar com
todo o cuidado ao estudo do somnambulismo, e
secundado nas cidades visinhas pelos seus collegas,
conseguiu crear um meio somnambulico, como Mesmer creou em Pariz, no fim do século passado.
Deprehende-se bem do que dissemos que, n'este
meio, instigados pelo exemplo e pelo desejo de estudar este curioso assumpto, homens perfeitamente
sãos tenham creado momentaneamente uma predisposição muito sensível para as acções hypnogenicas que, n'outras condições, não produziriam resultado algum.

SEGUNDA PARTE

PHENOMENOS SOMNAMBULICOS

Sendo o somnambulisme», como ficou estabelecido, uma névrose caracterisada pela suppressão da
consciência e pela disjuneção e alteração, n'uma
certa ordem, das faculdades intellectuaes e funcções sensitivo-motoras, cumpria-me, para tratar
methodicamente o capitulo dos symptomas, descrever, na sua ordem suecessiva, os phenomenos que
se apresentam á observação. O somnambulismo
provocado prestar-se-hia a estudal-os scientificamente, por nos permittir graduar, actuando com
precaução, a influencia dos processos hypnogenicos. O nosso desideratum era esse ; mas as diversas cambiantes peculiares a cada processo e a receptividade différente de cada individuo não nol-o
permittem.
Os auetores antigos não estão d'accordo sobre
a suecessão dos symptomas. Braid diz que a ordem mais frequente era a excitação, anesthesia e depois a catalepsia; Azam nota a ordem inversa, e

72

por isso encontramos a descripção dos symptomas
pela ordem que mais convinha aos sábios que teem
escripto sobre este assumpto nas Revistas e nos
Diccionarios.
O que nos parece, no meio de tanta obscuridade, é que não virá longe o tempo em que, á semelhança do que se está dando com a hysteria, todos os phenomenos extravagantes, variáveis e incohérentes poderão ser subordinados a grupos de
formas segundo as causas pessoaes e experimentaes. As investigações methodicas de que este assumpto está sendo objecto, consentem que fallemos
d'esta maneira.
No estado actual é impossível, no conjuncto,
dar uma classificação definitiva por grupos naturaes. Muitos symptomas nos escapam ainda. A
hora da synthèse não chegou, e lançando uma vista
geral, convencemo-nos que o campo a percorrer é
ainda immenso, para harmonisar tantas discordâncias. No meio d'esté dédalo não se pôde ir além
de classificações provisórias que sirvam de degrau
aos observadores d'ámanhã.
A analyse de muitos casos de somnambulismo
provocado nos hystericus, e que se podem 1er no
livro de Richer e na these de Chambard, permittenos que á falta de melhor, sigamos a classificação
do primeiro d'estes observadores.
Richer divide em quatro os estados nervosos
que pode notar nos hystericus, servindo-se de processos variados para provocar o somnambulismo.
Segundo elle diz, a ordem de successão mais fre-
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quente é a seguinte: catalepsia, suggestão, lethargia com hyper-excitabilidade nevro-muscular e lethargia sem hyper-excitabilidade nevro-muscular.
O que mais robusteceu a minha convicção, de
que a catalepsia era o phenomeno mais frequentemente inicial foram, além das experiências feitas
em animaes, desde o padre Kircher até á nossa
epocha, os artifícios de que Richer se serve (ob.
cit., pag. 38o) para graduar a acção dos processos
hypnogenicos. Mathias Duval diz «que a catalepsia
é o primeiro estado que se produz»; mas não tem
absolutamente razão.
A catalepsia pode provocar-se inicialmente por
meio d'uma luz viva, um som forte e brusco, uma
impressão moral viva, fixidez do olhar, concentração d'attençao e imaginação. Spring diz que o ether
e chloroformio podem produzir o mesmo effeito.
A catalepsia provocada por qualquer d'estes
meios não diffère da natural. O doente fica como
que fascinado, immovel, olhos muito abertos e as
conjunctivas injectadas e húmidas, indifférente a
tudo o que se passa á volta. A anesthesia da pelle e
dos mucosas é completa; mas pode haver hyperesthesia considerável. O cataléptico sustenta por longo
tempo as posições que um estranho lhe faça tomar.
Os membros obedecem a todos estes movimentos
com a maior facilidade, são verdadeiramente molles
e algumas vezes tomam uma resistência que assemelha a flexibilidade da cera. A intensidade da catalepsia parece estar em relação com esta rigidez.
A hyper-excitabilidade muscular, porém, nunca
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existe ; é impossível por qualquer excitação mechanica provocar a contractura.
Uma attitude communicada conserva-se fixa,
apesar das fricções que se façam sobre os músculos, que proporcionam o seu grau de contracção ao
de esforço necessário para conservar os pezos mais
consideráveis, sem que o doente mostre o menor
signal de fadiga. Os músculos da vida de relação
conservam-se normaes.
A abolição dos sentidos é pelo menos apparente; n'alguns casos manifestam-se parcial ou totalmente persistentes.
O que ha de mais notável em todas as attitudes, que o doente possa tomar, é que a physionomia acompanha surprehendentemente os estados
d'alma que essas attitudes possam traduzir: as mãos,
por ex., approximadas dos lábios, fazem assomar
desde logo um sorriso encantador ; a cabeça erecta
denota um orgulho extraordinário ; os braços em posição de prece revelam um ar mystico inexcedivel.
Todos estes factos teem intimas relações com
o estado descripto primeiro por Braid e referidos
na Encyclopedia de Todd pelo eminente Carpenter.
E ' a suggestão.
E' difficil arrancar o paciente d'esté estado passivo, e consegue-se á custa d'esforços, comportando-se depois como um verdadeiro autómato.
Imita movimentos que outra pessoa faça e entra nas hallucinações que são sempre acompanhadas d'uma mimica admirável e d'um delirio arrebatador d'imagens e descripções encantadoras.
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A musica desperta n'elle attitudes que estão em
harmonia com as sensações, que o fazem entrar
n'uma dança cadenciada e regular.
Estas hallucinações prolongam-se por algum tempo ; depois de abandonado a si, o doente cahe irresistivelmente em catalepsia, prompto sempre a sahir
d'esse estado desde que lhe sejam despertadas novas suggestões ou hallucinações. Por onde se vê
que estes dois estados alternam, substttuindo-se.
O automatismo aqui é mais perfeito do que
n'outro estado, mas as hallucinações exercem-se
sempre n'um campo limitado á excitação que as
provocou, sendo impossivel desviar o doente d'esté
circulo, emquanto durar a suggestão primeira, e
mesmo convencel-o das illusões porque está passando.
Durante as suggestões o olhar perdeu a fixidez
cataléptica; os movimentos são livres e precisos;
os sentidos persistem ; a volta ao estado de vigília
é mais diíficil do que na catalepsia.
Fechando as pálpebras, interceptando a luz ou
fazendo cessar bruscamente os sons que fizeram
nascer a catalepsia, o paciente entra n'um estado
novo, différente do anterior, e que tem sido designado pelos nomes de somnambulismo, somniaçáo
provocada, somno magnético etc. e a que Charcot
deu ultimamente o de lethargia.
Todas as praticas magnéticas lhe podem dar
origem, fazendo não raras vezes passar o doente pela
catalepsia pouco duradoura, mas bastante apreciável.
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Nem todos os hystericos são egualmente aptos
para entrar em catalepsia ou lethargia. Lessègue
(Arch. gen. de med. ï865) diz: «Os hystericos, considerados sob o ponto de vista da predisposição á
catalepsia, podem dividir-se em duas classes: uns
excitáveis, moveis, spasmodicos até no intervallo
do accesso, moralmente irritáveis e impulsivos;
outros calmos, somnolentes, semitorpidos, reagindo
pouco, mais promptos a chorar que a irritar-se. Os
doentes d'esta segunda classe devem ser escolhidos
para esta investigação especial» (lethargia).
Fechados os olhos, pode sentir-se uma inspiração sibilante e movimentos ruidosos de deglutição ;
o doente entra num estado, cujos caracteres são diversos dos que se manifestam nos estados anteriores.
O phenomeno mais característico que Richer,
pelos seus processos, pode provocar n'estas condições, é a hyper-excitabilidade nevro-muscular de
que se serve, como caracter dominante, para dividir a lethargia em dois estados que differem consideravelmente entre si.
A lethargia com hyper-excitabilidade nevro-muscular apresenta os symptomas seguintes :
Anesthesia como nos casos anteriores e algumas vezes hyper-esthesia pouco considerável. A
persistência em certo grau dos sentidos, o que permitte hallucinações que, quando appareçam, são
torpidas e pouco vivas. Os olhos cerrados ou quasi
cerrados, os globos oculares convulsionados, e um
frémito constante das pálpebras são symptomas reveladores d'esté estado.
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Ha resolução muscular muitas vezes, outras,
contracturas parciaes que cedem facilmente á fricção. A hyper-excitabilidade nevro-muscular é tão
considerável que, á mais leve excitação mechanica
exercida sobre os músculos, atravez da pelle, dá
logar á contractura, que termina pela malaxação
exercida directamente ou pela contractura produzida da mesma maneira nos músculos antagonistas.
Se elevarmos as pálpebras, expondo a vista do
doente á luz, reapparece a catalepsia e suggestão,
com todos os symptomas que acima ficam apontados. Podemos pois, á vontade, provocar alternativamente qualquer dos três estados nervosos descriptos. Elevando-se uma das pálpebras, assistimos
então ao espectáculo curioso d'um individuo que é
simultaneamente cataléptico d'um lado e lethargico
do outro, sem que falte nenhum dos symptomas
peculiares a cada estado.
Nos livros menos modernos, que se occupam da
catalepsia, encontram-se symptomas que lhe não
cabem rigorosamente : a catalepsia e a forma de
lethargia que acabamos de descrever podem misturar-se, e é por isso que Richer distingue esta forma
pelo nome de cataleptiforme. E' esta a razão de
Azam descrever na catalepsia a hyper-excitabilidade nevro-muscular, que nunca se encontra na catalepsia pura.
N'um doente em estado de lethargia com hyper-excitabilidade nevro-muscular, pôde fazer-se apparecer uma nova forma, pela excitação da parte
vertical da cabeça. A hyper-excitabilidade nevro-
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muscular desapparece para dar logar ao somnambulismo dos magnetisadores.
Além da pressão do vertex dão logar a esta
nova forma todos os processos magnéticos.
Se a pressão do vertex é fraca e levemente repetida, esta variedade de somno opera-se gradualmente e o principio, sem signaes alguns exteriores,
passa despercebido.
A hyper-excitabilidade nevro-muscular, tão manifesta na lethargia do primeiro grau, não se observa aqui ; é impossível produzir a contractura d'um
musculo por qualquer meio, e as contracturas limitadas que por vezes se notam, são devidas á hyperesthesia considerável que acompanha esta forma.
Os olhos fechados ou semi-abertos nunca apresentam frémito das pálpebras. A anesthesia é a regra geral.
E 1 impossível provocar a catalepsia pela elevação das pálpebras, como na forma anterior; mas,
exercendo pressão sobre os globos oculares, o doente
entra na lethargia do primeiro grau, com todos os
caracteres que lhe indicámos.
As hallucinações são n'esta segunda forma mais
vivas, a intelligencia, servida por sentidos muito
apurados, mostra-se-nos exaltada, realisando actos
verdadeiramente prodigiosos.
O automatismo é menos pronunciado, que no
estado de catalepsia.
O somnambulo obedece ás ordens do observador, reconhecendo comtudo algumas vezes a sua
illusão e oppondo resistências.
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Esta phase do somnambulismo, provocado pelos processos usados no hospital da Salpetriere, é
idêntica ao somnambulismo dos magnetisadores.
Richer observou isto mesmo nos seus doentes, magnetisados por os processos clássicos ; a differença
consistia apenas nos phenomenos inciaes ; o doente
attinge este estado sem um signal apparente pelo
menos dos estados precedentes, segundo a classificação. Richet que usa de processos que não differem na essência dos Mesmer, nota o mesmo facto ;
mas o que se infere facilmente da leitura do artigo
d'esté auctor, é que elle observa phenomenos que
pertencem aos estados primitivos, e a ser assim,
parece que as poucas condições analyticas dos passes obstam a que se distingam todas as cambiantes
de estados nervosos que passam despercebidos.
Os somnambulos, mergulhados n'este estado
por muito tempo, podem attingir o automatismo
mais perfeito, correspondente ao do terceiro grau
de Richet.
Ultimamente Heidenhain e outros experimentadores conseguiram, por um processo muito simples,
a hypnose hemi-cerebral que pode prestar muitos
serviços, por permittir as observações em individuos
que, sem perder a consciência, apresentam um grande numero dos factos que acabamos de esboçar.
Este processo, que nos parece vir a ser um meio
importante para esclarecer problemas obscuros e
hoje mal formulados, lançou já muita luz na questão
tão controversa da acção independente dos hemispherios cerebraes.

8o

*
*

*

MOTILIDADE. — Como dissemos a hyperexcitabilidade muscular não existe em todos os estados
nervosos do somnambulismo e, se ainda se não
disse a ultima palavra, vemos que se tem avançado muito n'este sentido. Os resultados, que se
teem obtido das experiências feitas nos indivíduos
sujeitos á hypnose, são sobre maneira úteis para o
estudo do systema nervoso e da physiologia e pathologia dos músculos.
No estado normal um musculo está ligado ao
systema nervoso por nervos motores que lhe trazem
a excitação do movimento, e d'outra parte ligado por
nervos sensitivos, que partindo do musculo levam
ao centro nervoso a noção do estado em que o musculo se encontra ; uma serie d'impressoes muito leves transmitidas por esta via servem para conservar no musculo um estado de tensão insensível, a
que os physiologistas dão o nome tonicidade. A tonicidade faz com que o musculo não esteja nunca
na relaxação, como se o nervo motor estivesse cortado ou o centro respectivo extirpado.
Sabe-se, pelas experiências de Setschenoff, Goltz
e outros, que os centros nervosos cerebraes influem
por uma espécie de suspensão sobre os movimentos reflexos, dependentes da medulla, e que quando
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por qualquer causa estes centros são paralisados,
deixando aos centros musculares toda a sua potencia sensitiva, os reflexos medulares serão exagerados. A tonicidade muscular normal torna-se, n'estas condições, muito considerável e a excitabilidade
muscular é então enorme. Uma excitação leve para
produzir, no estado normal, uma contracção pouco
sensível toma na lethargia todos os caracteres de
uma verdadeira contractura.
A hyperexcitabilidade muscular, assignalada ha
muito por A. Despine, tem sido objecto de varias
investigações, devidas a Brisseaud, Richet, Heidenhain e outros.
Richet observa que muito antes d'um individuo
soffrer modificações na consciência e intelligencia
apresenta phenomenos muito notáveis sob este ponto
de vista, e o que se nota no somnambulismo, chamado por elle do primeiro grau, é principalmente
a grande hyperexcitabilidade, mesmo n'aquelles que
parecem refractários ás acções hypnogenicas.
Sob o ponto de vista puramente symptomatico,
em que nós, n'este momento, queremos somente
encarar esta questão, a hyper-excitabilidade muscular fornece-nos, segundo Charcot, as provas anatómicas e physiologicas da realidade d'um estado
nervoso anormal, com exclusão de toda a suspeita
de simulação. As experiências variadissimas são de
tal modo conformes ás nações rigorosas da sciencia anatómica e physiologica, que é impossível deixar a menor suspeita de simulação por parte de
individuos geralmente illettrados e por isso mesmo
e
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incapazes de manifestar conhecimentos profundos
e especiaes, que embaraçam medicos os mais hábeis.
Excitando levemente um musculo através da
pelle, provoca-se uma contracção bem característica, por persistir muito tempo depois de cessar a
excitação, tomando os caracteres de verdadeira
contractura.
Nos lethargicos da i .a forma nenhum musculo
fica refractário. Graças a estes processos d'analyse podemos contrahir não só massas musculares,
mas isoladamente músculos e até feixes ; a dificuldade está na delicadeza da observação.
A contractura assim provocada é tão considerável que dá a estes phenomenos um caracter altamente maravilhoso, quando explorados por indivíduos de má fé, que conseguem fazer d'um facto tão
physiologico, apezar de singular, uma scena sobrenatural para uns e uma simulação para muitos.
Não é só a acção sobre os músculos, mas da
mesma maneira a acção sobre os nervos motores :
uma leve pressão, exercida adiante do lóbulo da
orelha, produz a contractura dos músculos da face
do mesmo lado. Conhecendo o trajecto dos nervos
e as regiões, onde se pôde actuar sobre elles, ás
quaes Richet dá o nome de pontos musculares, consegue-se fazer in vivo uma dissecção tão precisa
como as que Duchesne (de Boulogne) praticava com
o processo da electrisação localisada.
A contractura hypnotica, de que estamos tratando, não se deve confundir com a contracção physiologica e menos ainda com a cataléptica.
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A primeira estabelece-se lentamente e dura
muito tempo depois da excitação ; esta duração relaciona-se com o numero d'experiencias a que o
doente se tem anteriormente submettido e pôde
durar dias, depois da terminação do accesso.
Heidenhain notou-a 19 horas depois de terminar a hypnose.
A segunda é leve, brusca e cessa logo que a
excitação termina.
A. terceira tem sido chamada impropriamente
•contractura ; se existe é leve e limitada. Os músculos na catalepsia podem attingir a dureza da cera
(flexibilitas cirae), mas nunca a rigidez e dureza proprias.
A contractura hypnotica obdece rigorosamente
ás leis de Pfliiger que regem a distribuição, ordem,
sucessão e energia dos reflexos musculares.
Sabia-se que nos animaes existiam connexões
entre os centros nervosos centraes e a innervação
sensitiva de certas regiões e grupos musculares,
muitas vezes a grande distancia; as experiências,
emprehendidas ultimamente na Allemanha por Heidenhein sobre hypnoticos, acabam de demonstrar
o mesmo no homem. Certas regiões tegumentares,
cuja excitação produz contracções d'apparelhos musculares distantes, são zonas reflexogenes, semelhantes ás zonas hysterogenes e epileptogenes hoje bem
conhecidas n'estas névroses.
Goltz, professor de physiologia em Strasburgo,
experimentando em rãs, privadas dos hemispherios cerebraes, notou que excitando levemente a
*
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pelle entre as omoplatas do animal, este soltava
um grito. Pela mesma connexão que no homem
existe entre os filetes nervosos sensitivos da nuca
e os centros motores dos músculos que, pela sua
contracção, concorrem para a producção d'esté som
inarticulado, o professor de Breslau chegou a determinar esta zona reflexogene. Com effeito, passando levemente os dedos sobre as três ultimas
vertebras cervicaes, sente-se logo uma expiração sonora, como que um gemido.
Goltz determinou varias d'estas zonas em cães
e Heidennain e Born demonstraram que estas zonas existem também no homem e que adquirem,
sob a influencia da hypnose artificial, uma sensibilidade tão considerável, que uma leve excitação pode
ser seguida de phenomenos inexperados.
A contractilidade eléctrica dos músculos permanece normal, segundo Heidenhain.
A resolução muscular é muito frequente e pôde
converter-se com muita facilidade em contractura.
Approximando um dynamomètre das mãos do doente, e friccionando os braços, desenvolve-se uma torça
extraordinária. A resolução muscular pôde existir
ainda depois da volta ao estado consciente, sendo
tão considerável, que são impraticáveis todos os
movimentos voluntários.
A anesthesia geral ou parcial é um phenomeno
quasi constante nos hystericos somnambulicos principalmente; foi sobre este facto que se basearam
tantas esperanças de applicação da hypnose provocada á pratica cirúrgica. Os successos foram incon-
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testáveis; esta pratica, porém, está hoje abando
nada, porque sabemos que a anesthesia é muito
variável, e que nem todos os indivíduos são aptos
para serem hypnotisados artificialmente, e que nada
mais fácil do que encontrar uma hyperesthesia
quando se desejasse anesthesia; e o cirurgião, não
devendo na pratica civil, pelo menos, operar antes
de informar o doente dos perigos da operação, é
muitas vezes difficil provocar o somnambulismo,
ainda nas pessoas mais predispostas, em virtude
da impressão que lhe pôde causar a imminencia da
operação.
Os sentidos estão muitas vezes embotados e
■até abolidos em parte; mas a hyperesthesia não é
phenomeno raro como verei depois.
As perturbações da innervação dos músculos
involuntários não teem merecido até hoje a attenção
que requerem, posto que o seu estado seja d'uma
importância capital. Sabese que as pupillas se con
trahem no principio do accesso e que depois appa
recem dilatadas ; a innervação do coração pôde di
zerse que se conserva normal ; mas as perturbações
por parte dos capillares são frequentes em todas as
névroses, e Pau de SaintMartin notou nos so
mnambulos transpirações consideráveis nas mãos,
face e outras partes do corpo. Principalmente nos
hystericus as perturbações de circulação capillar
são de grande importância.
Os discutidos stygmas de L uise L ateau eram
devidos a este facto, auxiliado pela influencia da
imaginação sobre o systema nervoso, como resulta
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do conhecimento de factos bem semelhantes em
pessoas estranhas ao myticismo catholico.
SOGGESTÕES. — Braid

foi o primeiro que mostrou
que nos catalépticos as attitudes diversas, que se
façam tomar ao corpo, determinam ideias e hallucinações em harmonia com essas posições. O que
ha de mais notável n'estes phenomenos é o rigor
artístico entre o pensamento e a attitude que o pro
voca ; a physionomia traduz rigorosamente o estado d'alma provocado pela attitude. Os quadros e
estatuas dos grandes mestres na pintura e estultura
não traduzem melhor a dôr, a cólera, o medo,,
n'uma palavra todas as affecções d'alma que os
somnambulos nos revelam ; a alegria ao ver um jardim de flores, um grupo de creanças, a commiseração em frente d'um ferido, o medo em frente d'uni
leão, são impossíveis de descrever.
No estado normal podemos receber indifferentemente uma noticia alegre ou triste; as impressões
diversas que nos dominam n'esse momento, bem
como a nossa vontade, são o bastante para attenuar o effeito de taes impressões; mas nos somnambulos não ha ideia que possa ficar dessimulada ;
o seu espirito, concentrado em si, não obdece senão
ás impressões constantes e únicas que a dôr ou orgulho lhes suggerem. Ha uma reciprocidade absoluta entre o gesto e o pensamento.
N'uma doente de Charcot, que está em catalepsia provocada, d'olhar fixo e immovel, despertase-lhe a attenção, e dando-lhe depois signaes preá-
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sos para que ella perceba que está no meio d'um
jardim de flores, immediatamente a sua physionomia anima-se e vê-se entregar, no meio d'uma satisfação admirável, á colheita das flores imaginarias; dispõe-as, com todo o cuidado, em forma de
ramo que colloca ao peito, tendo-o atado primeiro
com um fio que ella de certo suppóe real.
Se por gestos egualmente simples se lhe desperta a ideia da presença d'uma serpente, foge assustada para a evitar; collocando o dedo indice da
mão direita em frente da vista, imaginará a existência d'uma ave e se, por um movimento brusco,
lhe indicam a fuga, corre na salla, seguindo a
ave supposta, na direcção em que o movimento
foi feito. Muitas vezes as palavras acompanham
o gesto e as poses diversas que o seu corpo
toma.
Estas suggestões variadas apparecem sempre,
quer o gesto seja bem caracteristico, ou apenas esboçado; basta o mais leve impulso para que o
somnambulo entre na posição apaixonada que está
em harmonia com a ideia que o impulso fez nascer
n'elle; uma suggestão extremamente fraca é bastante para provocar a attitude. Os magnetisadores
pretendem enganar o publico, dizendo que a sua
vontade é o movei de todas as scenas extraordinárias que um bom somnambulo pode representar
por este meio; ha porem, uma distancia infinita
entre uma suggestão fraca, despercebida até pelo
publico, e uma suggestão nulla. Todos os auctores
imparciaes estão d'accordo que não lhe tem sido
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possível fazer intervir a vontade para despertar as
suggestões desejadas.
O somnambulo é um verdadeiro autómato; a
sua intelligencia permanece n'uma obscuridade absuluta, apta, por isso, a entrar em acção desde que o
mais leve impulso desperte a inércia psychica, em
que está mergulhado. A physionomia traduz bem
esse estado d'inercia, e os movimentos automáticos só apparecem, quando alguma excitação estranha lance no meio de tanta obscuridade uma
imagem, uma ideia, que se tornará dominante, apóssando-se da imaginação.
As suggestões que seguem demonstram que
podem ser provocadas de diversos modos, fazendo
entrar em acção órgãos variados.
Quando os somnambulos conservam os olhos
abertos, fixam sempre um ponto immaginario, ao
qual parecem presos ; se no eixo dos raios visuaes,
a pouca distancia dos olhos, se fizer oscillar um
objecto qualquer, a vista fixa sobre esse objecto
segue-o em todos os movimentos ; quando o objecto
movei se dirige para cima a physionomia do somnambulo toma um ar risonho, revelando signaes
d'uma hallucinação alegre ; se pelo contrario se dirige para baixo manifestam-se signaes d'uma hallucinação terrível ; e subtrahindo o objecto, o doente
volta ao estado primitivo, seguindo antes d'isso
por algum tempo a direcção por onde foi subtrahido.
A vista aqui é a única fonte d'estas suggestões.
Da mesma maneira se podem fazer imitar todos os
movimentos que uma pessoa collocada em frente
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queira executar ; encontra-se ao principio uma certa
hesitação, mas, depois de repetido o mesmo movimento algumas vezes, são imitados com rigor. O
somnambulo n'estas condições comporta-se como
um verdadeiro espelho, onde se refletissem todas
as posições, que essa pessoa collocada em frente
executasse.
Um movimento dos braços é logo seguido por
um movimento semelhante ; se é o braço direito
que se move, o doente move o braço do mesmo lado, isto é, o esquerdo; e o que digo dos
braços tem applicação do mesmo modo aos movimentos de todo o corpo, um salto, a dança, um bocejo, etc.
Heidenhain nos indivíduos hemihypnoticos, conservando a consciência, a intelligencia e as funcções
sensoriaes do lado não hypnotisado e as funcções
musculares do lado opposto, observou phenomenos
reveladores d'um esboço d'esta imitação specular.
Paralisando um hemispherio cerebral por meio da
hypnose unilateral, colloca o individuo, n'estas circumstancias, em frente de si, manda-lhe pôr o braço
cataléptico de modo que a parte palmar da mão
fique sobre a cavidade do estômago, com um dedo
levantado; Heidenhain, em frente do paciente na
mesma attitude, executa movimentos em volta do
seu dedo, servindo-se do dedo index do lado opposto; estes movimentos são imitados automaticamente, e o hemihypnotico, só á custa de esforços,
consegue deixar de seguil-o : se o observador pára,
é difficil ao doente a continuação, se inverte o sen-

go

tido do movimento dá-se a mesma dificuldade para
poder deixar de seguil-o K
Variando um pouco a experiência, collocando-se
a pessoa por detraz do doente em estado de somnambulismo perfeito, as suggestões não deixam
de se effectuar; mas aqui é o ouvido a via de producçao. O doente reproduz um movimento que o
observador fez para produzir qualquer som : o observador bate as palmas, o doente bate também as
palmas, bate com um pé, o doente bate da mesma
maneira, fere as unhas, etc. ; estes movimentos nem
sempre são rigorosos, o que o doente faz é imitar
o som que ouviu : a um salto do observador pôde
responder o doente levantando só um pé.
A musica suggère também as attitudes mais bellas que estão em perfeito accordo com os sentimentos variados, que ella exprime ; a mimica aqui é sempre encantadora e acompanhada de lagrimas, ou
suspiros e muitas vezes de expressões graciosas.
Todas estas observações são devidas aos trabalhos recentes de Heidenhain e podem lêr-se no
1
Esta experiência e outras ainda mais concludentes provam, que a vontade e mesmo a intelligencia, reflexão, etc., se
não precisam do concurso dosdous hemispherios para se manifestar, exercem-se d'um modo menos activo, funcionando
um só, e que ha entre ambos um certo grau de dependência
funccional.
Podem calcular-se as vantagens d'esté processo d'analyse
cerebral, a cujo auxilio é devida já hoje a confirmação de
muitas verdades e a descoberta de phenomenos novos (Chambard, Encephalo de 1881, 2.0).
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livro de Richer que as repetiu no hospital da Salpetriere, onde o mesmo auctor fez uma serie de experiências que mostram evidentemente a persistência do sentido muscular.
Uma escada posta em frente de B a r . . . suggerelhe logo a ideia de subir por elk e executa todos
os movimenlos d'ascençao com vivacidade e precisão ; chegando ao cimo, desce para recomeçar, sendo
necessários esforços grandes para impedir a continuação.
A mesma doente, posta de gatinhas sobre o soalho da enfermaria, corre com rapidez, desviando
os moveis e saltando por cima das mezas, como um
verdadeiro quadrúpede.
Uma suggestão apenas começada é acabada
pela doente com rigor : approximando-lhe do nariz
o index e polex, a doente assoa-se; e do mesmo
modo, unindo as mãos, como para indicar o cruzamento dos dedos, este cruzamento é completado.
Estas experiências, variadas de mil modos por
Charcot e Richer, teem sido sempre coroadas do melhor êxito, e provam quantos recursos podem offerecer nas mãos de enthusiastas cegos e exploradores hábeis.
O dr. E. Mesnet (De l'automatisme de la mémoire et du suvenir dans le somnambulisme pathologique, Paris, 1874) publicou uma serie de experiências, baseadas sobre a suggestão, que provam
a influencia inconsciente da memoria na producção
de certos actos automáticos. Algumas observações
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que seguem, tiradas d'entre muitas ao livro de Richer, são a prova d'essa influencia.
Pondo sobre uma mesa um jarro d'agua, uma
bacia e sabão, a attenção de B . . . , chamada para
estes objectos pelo olhar ou pelo tacto, é bastante
para que ella, no estado cataléptico em que se encontra, comece a preparar-se para lavar as mãos.
Lança com cuidado agua do jarro na bacia e pegando no sabão entre as mãos lava-as, como se estivesse no seu estado de consciência, parecendo até
executar todas estas operações com maior sollicitude.
Cerrando uma das pálpebras, B . . . fica hemilethargica d'esse lado, mas nem por isso cessa
de continuar a lavagem com a mão cataléptica;
elevando de novo a pálpebra, continua indefinidamente a operação, até que a presença da toalha lhe
suggira a ideia de se limpar. Se durante estas occupações lhe cerrarem as duas pálpebras, B . . . cahe
em lethargia, com todos os caracteres que indiquei.
Dando a esta doente tabaco e papel, faz um cigarro com a imperfeição de quem não está habituado a fazel-os; entregando-lhe uma caixa de lumes, accende-o e começa a fumar d'uma maneira
que bem revela a falta d'habito. Esta observação,
que eu aqui resumo, prova que no estado automático um individuo serve-se dos recursos que o seu
habito e experiência lhe fez adquirir, e cuja falta
a sua concentração não pôde remediar completamente.
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B . . . lê com perfeição um livro que lhe foi entregue aberto ; o seu estado durante a leitura não é o
de verdadeira suggestão, porque elevando-lhe o
braço retoma logo a sua posição e a doente faz
esforços, quando procuram tirar-lhe da mão o livro;
o estado cataléptico só volta no fim da leitura da
pagina. Se durante a lição fecharmos a pálpebra
direita, a leitura cessa no meio da phrase para continuar logo que se lhe eleve de novo. Este facto
prova que a luz conserva no cérebro uma certa
actividade, e pôde servir de reforço aos argumentos
d'aquelles, que sustentam que o centro nervoso, que
preside ã palavra articulada, está situado no hemispheric esquerdo; porque a leitura não cessa, quando
se fecha a pálpebra esquerda. Pelo encruzamento das
fibras nervosas vae produzir-se dentro do hemispheric do lado opposto ao olho fechado uma cessação
da actividade que ainda existia, e por tanto a paralysia do centro da palavra. Fechando-lhe o olho esquerdo, Bar. . .continua a leitura, exclamando «que
não vê», porque ella no estado normal é amblyoptica e achromatopsica do olho direito, e este defeito persiste no estado somnambulico ; mas a palavra articulada não se suspende por isso, a leitura
continua lentamente.
Invertendo o livro a doente continua ainda a
1er sem mudar a posição, passando por cima das
palavras que não comprehende. nEsta experiência
tem grande valor, diz Richer, por que B a r . . . é
illettrada.»
Dando a B . . . um objecto qualquer, desde que
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ella conheça o fim a que é destinado habitualmente, serve-se d'esse objecto sem se importar com o
resultado da operação que vae praticar. Richer entrega-lhe uns alfinetes grandes, próprios para a exploração da sensibilidade e cuja applicação ella já
tem visto fazer : enterra-os nas mãos com tal brutalidade que é preciso tirar-lhos.
Podia citar muitos factos bem averiguados por
homens, cujo saber e seriedade ninguém pôde pôr
em duvida, os que ficam apontados, escolhidos
d'entre tantos, são sufficientes para apreciar o phenomeno do outomatismo, auxiliado pela memoria e
pelo habito.
HALLOCINAÇÕES.—O somnambulo, no estado

mais perfeito, é semelhante a um animal, privado
dos seus hemispherios cerebraes ; é um verdadeiro
autómato, incapaz de poder, de querer, de ter uma

ideia, ou de crear uma imagem por si; torna-se o
joguete da vontade d'outrem, que chame á vida os
seus sentidos mais ou menos excitados, que faça
despertar as suas faculdades imaginativas que didepois rige muito á sua vontade. Assim despertado, uma palavra basta para dominar aquella machina inerte, arrancar-lhe da profundidade da memoria pensamentos desde ha muito esquecidos,
e provocar um delírio d'imaginaçao, o mais vivo e
interessante. Nada o préoccupa além da ordem
verbal a que elle passiva e inconscientemente obdece.
Assim Richer diz a B . . . «escuta a musica» e
isto é o bastante para que ella preste a maxima
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attenção aos trechos imaginários que julga ouvir;
torna-se alegre ou triste segundo as impressões que a
musica lhe vae despertando ; marca o compasso com
a cabeça e com à mão ; critica e conta muitas vezes
motivos das operas que ouve. Umas vezes é a Favorita outras vezes o Fausto; identifica-se com
personagens da scena etc. Se no meio d'esta hallucinação lhe dizem que tudo acabou, volta ao estado primitivo, prompta sempre a entrar de novo
n'outro delirio hallucinatorio.
Richet diz ao seu amigo R . . . «olha um leão»
e o leão representa-se-lhe, não como uma ideia
abstracta, mas tomando uma forma visível que o
amedronta e faz agitar, exclamando no meio d'um
pavor indiscriptivel — «fujamos, que elle se approxima rápido», e esta visão, real para elle, provocalhe um forte ataque de nervos.
A 1 vista d'uma serpente ou do diabo, as doentes
de Charcot tomam as posições mais trágicas, agitam-se, pronunciando phrases incohérentes ; fogem
para evitar estas imagens reaes que as perseguem
n'uma forma phantastica, mas bem visivel. Pelo
contrario, indicando-lhe o paraíso entre-aberto sobre as suas cabeças, tomam as attitudes mais graciosas, em harmonia com as descripções que fazem
dos personagens celestiaes. A hallucinação varia
com a doente; muito naturalmente cada uma cria
um paraizo segundo o seu grau de instrucção e vivacidade da sua imaginação : umas manifestam o
seu espanto por meio de posições apaixonadas que
sustentam por muito tempo, sendo muito concisas
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nas descripções; outras entram nos pormenores
mais insignificantes da descripção, revelando sempre os recursos da sua imaginação e a pureza da
sua credulidade.
Um observador hábil pode tornar esta hallucinação em extremo interessante, dirigindo a narração, e pedindo esclarecimentos que a doente nunca
nega, embora sejam absurdos e inverosímeis.
Os magnetisadores teem a pertensão de fazer
viajar os somnambulos por logares longínquos, e
conversar com personagens importantes e muitas
vezes phantasticos. N'isto ha verdade, mas a exploração principia onde o verosivel termina. Richet
diz a uma somnambula qualquer do hospital de
Beoujon: «Vem viajar commigo» a doente parte,
descrevendo com todo o rigor os logares conhecidos
por onde passa; transportada a sitios desconhecidos para ella, ás regiões geladas do Norte, por
exemplo, ao lago di Como, etc., as descripções deixam de ser rigorosas. A sua imaginação cria uns logares phantasticos, de que faz descripções curiosas
e d'uma precisão apparente. Os somnambulos, n'estas condições, surprehendem quasi sempre pela vivacidade comique revestem as suas concepções imaginarias. E' muito curiosa uma d'estas viagens que
Richet descreve. Convida o seu amigo F . . . , um
bom somnambulo, a fazer uma viagem á lua em
um balão; F . . . , talvez por impressões do livro
de J. Verne, dava signaes da maior alegria, formulava hypotheses engraçadas, e duvidava da possibilidade de regressar á terra. Richet, para voltar*
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imaginou deixar cahir uma corda pela qual fariam
a descida. No meio d'esta perigosa excursão, F . . .
parou, queixando-se de que o attricto da corda
lhe havia queimado as mãos.
Apresentando-os a pessoas suas conhecidas, conversam mais ou menos acertadamente, sem nunca
duvidarem da ausência real d'essas pessoas. Da
mesma maneira se pode proceder com personagens
estranhos, phantasticos ou reaes; mas a sua hallucinação não passa d'um delirio talvez agradável, e
sem a importância que lhe attribuera os que para
enganar o publico exploram factos naturaes, embora extraordinários.
Dizer a um somnambulo que se acha transformado n'um animal qualquer, affectando as formas
mais grutescas, é bastante para que tudo seja
acreditado do mesmo modo.
O poder, porém, que o observador exerce sobre a organisação do somnambulo, vae ainda mais
longe e pôde exceder os limites da hallucinação.
Podem fazer-se apparecer movimentos e despertar
sensações internas que no estado normal escapam
á acção da vontade.
B . . . assenta-se a uma meza que lhe dizem estar bem servida; convidando-a a beber dos vinhos,
que são deliciosos, bebe com a maior naturalidade ;
convidada a beber mais, diz «que lhe pôde fazer
mal» ; affirmando-lhe que está embriagada, vacilla
como se o estivesse, manifestando signaes de verdadeiro soffrimento; instada a vomitar, vomita com
facilidade. E ' fácil provocar-lhe gestos de desgosto
7
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e signaes de nausea, fazendo-lhe respirar um vidro
vasio que lhe dizem conter uma substancia nauseosa ;
fazem-lhe respirar ammoniaco, sem que experimente
a menor repugnância, tendo-lhe dito que é agua
pura.
E' simples fazel-a tomar uma mistura de substancias as mais variadas e repugnantes por manjares
apetitosos.
Richer provocou em B . . . o ataque hysteroepyletico, que raras vezes a acommette, dizendolhe, apenas, que está com o accesso.
Mas devo-me apressar a confessar que a personalidade do observador é absolutamente dispensável na suggestão e desapparecimento de todos
estes phenomenos' singulares. O somnambulo, absolutamente passivo, obedece do mesmo modo ás
ordens de qualquer pessoa, desde que empregue
phrases de sentido claro e expressas n'uma lingua
conhecida.
No caso contrario nada se provoca, porque a
ordem não é comprehendida.
Não nego que em muitos casos, a personalidade do magnetisador possa ter importância; o habito de obedecer sempre ás mesmas palavras, pro.nunciadas com certa intonação, pode fazer nascer
no somnambulo a tendência a conformar-se só com
ordens transmittidas pelo magnetisador. Alem d'isso
o somnambulismo não é sempre perfeito; podem
permanecer vestigios da consciência suficientes para
conhecer a pessoa a quem, pela sua educação
somnambulica, deve um certo respeito e um grau
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de obediência bastante para não se importar com
outras pessoas estranhas *|

*

*

Pelos factos que ficam apontados, comprehende-se bem que todas as faculdades psychicas soffrem modificações profundas e cheias d'intéressé.
A sensibilidade moral está quasi sempre exagerada; nada mais curioso do que a extraordinária
facilidade de impressionar os somnambulos ; fallarIhe d'assumptos ternos, tristes ou alegres é o bastante para lhes fazer percorrer toda a gama das
paixões humanas ; porque nada do que se diz é indifférente a ouvintes tão benévolos e attentos. No

1

Na phase d'analyse que este assumpto vae atravessando, não devo omittir factos que, tendo sido observados no
somnanbulismo hysterico espontâneo. Richer viu com muita
nitidez no somnambulismo provocado. B a r . . . em somnambulismo sem hyper excitabilidade muscular soffre uma attracção irrisistivel para o observador que lhe tocou no vertex
para a lançar n'este estado. Se o observador se affasta, a
doente segue-o e não parece tranquilla emquanto não esteja
junto d'elle. A. pessoa do observador é indifférente, porque,
tocando-lhe o ponto magnético por meio d'um objecto qualquer, este phenomeno manifesta-se indifferentemente para a
primeira pessoa que veja, e o mais curioso d'esté facto extraordinário, provocado, ao abrigo de todo o mysterio, por pro*
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entanto é impossível formular uma lei geral ; cada
um tem o seu modo de reagir, e não raras vezes
o caracter preverte-se completamente.
Os factos, hoje bem averiguados pela sciencia,,
demonstram que a historia da heroina de José Balsamo não é mera ficção romântica. Azam na observação, que não é única n'este género, de Felida
X . . . provou que nos somnambulos se pode dar
um perfeito desdobramento da personalidade.
Esta hysterica, subjeita a accessos de somnambulismo espontâneo e provocado, no estado normal
(primeira condição) era triste e morosa; em somnambulismo (segunda condição) tornava-se graciosa, alegre, ágil e turbulenta, amando com excesso pessoas que odiava, e aborrecendo outras
que na primeira condição estremecia.
As faculdades intellectuaes podem attingir um
grau de subrexcitação muito acima do normal, o

cessos bem conhecidos, é que esta espécie de sympathia produz-se a favor da primeira pessoa que lhe toque uma parte qualquer da pelle ; se duas pessoas lhe seguram as mãos, a sympathia divide-se egualmente por ambas. A este individuo querido
é muito fácil, por uma excitação leve da pelle, provocar e destruir contracturas intensas, o que outra pessoa, só á custa de
esforços, pode conseguir. Factos d'esta ordem, mais ou menos obscuros, só com muita reserva se podem admittir, por
dependerem d'uma delicadeza d'observaçao e de apreciação
difficeis ; mas parecem devidas a uma hyperesthesia tactil especial.
Estas ti são frequentes no estudo da physiologia nervosa.
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mesmo que succède, sob a influencia d'uma leve
dose d'alcool, no priodo de incubação da epilepsia
e da loucura, ou ainda nas crises extáticas proprias
das grandes epidemias moraes da edade medea;
mas não é aqui que devemos procurar a causa dos
phenomenos mais extraordinários: a intelligencia
pôde permanecer como no estado consciente, sem
que por isso deixem de apparecer factos apparentemente maravilhosos.
O conhecimento dos somnambulos do que melhor lhes convém para conseguir a cura das suas
doenças e das pessoas que de boa fé os consultam,
a revelação da época da cura, da mesma maneira
que a communicação, ao somnambulo, do pensamento, vontade, e da actividade psychica do magnetisador, sem signal exterior, são factos exagerados
por uns e explorados por outros, que nem discussão merecem.
Sem de modo algum querer negar ás ideias, em
muitas circumstancias, uma elevação notável, porque a verdade dos factos a isso me força, é licito
affirmar que os productos da excitação intellectual
estão muito longe da lucide^ que os charlatães apregoam. Admitto como verdade tudo o que me parece
contel-a; mas vario a interpretação, e fico dentro
dos limites da sciencia.
A explicação de muitas maravilhas quasi propheticas dos somnambulos pertence ao domínio da
faculdade de elocução, imaginação, memoria e hyperesthesia sensorial, exactamente como nos somnos com sonho loquaz.
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A excitação dos órgãos que presidem á formação da palavra, á faculdade d'elucuçao, dá a indivíduos illettrados, de intelligencia mediocre, grande
correção e elegância d'estylo. As palavras acompanham rigorosamente o pensamento, como os traços da physionomia, no estado da suggestão, acompanham as attitudes do corpo, e todos sabemos
quanto a phraseologia elegante e viva contribue
para fazer realçar o que se exprime e dar um alto
valor apparente a obras que não teem nenhum.
A imaginação adquire muita vivacidade, e, livre
como se encontra, origina delírios encantadores,
auxiliada pela memoria, que recorda ideias extinctas desde muito tempo.
Eram incontestavelmente estes três factores reunidos, que faziam operar prodígios d'eloquencia aos
prophetas cevenoes, aos convulsionarios jansenistas
e aos extáticos de todas as epochas.
Para tornar bem evidente a causa de precisão,
riqueza e caracter maravilhoso da maior parte das
hallucinações somnambulicas, é preciso analysar o
estado da memoria e das suas perturbações. O estudo completo d'esté assumpto, que só muito superficialmente posso tocar, por me faltar tempo e
espaço, pôde lêr-se no livro recente de Ribot (Maladies de la mémoire, 1881), e ao qual o meu bom
amigo Alves de Magalhães, acaba de prestar, na
sua Dissertação inaugural, os recursos do seu bello.
talento.
Felida X . . . durante o accesso, que se prolongava por muito tempo, entregava-se ás suas occu-
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pações habituaes, passeava, fazia visitas etc. ; ao
accordar não recordava nada do que havia feito, e
só nos accessos seguintes contava minuciosamente
o que nos accessos anteriores praticara. Esta somnambula passava alternativamente por dois estados : na segunda condição conservava toda a memoria, na primeira possuia apenas uma memoria
parcial, excluindo os actos realisados na segunda.
Dufay, na R. Scientifique de 1876, refere um caso
análogo aos do dr. Azam.
Mas, apresso-me a dizel-o, estas observações,
nem são únicas, nem as mais completas de amnesia periodica. Muitos nevropathas conservam os
seus conhecimentos anteriores; lêem, escrevem,
etc., como antes do accesso, manifestando alguns
uma preversão de caracter e de instinctos. Taine
(De l'Intelligence, t. 1, p. i65) conta o caso tão notável de Macnich, pelo qual se vê a constituição
perfeita de duas memorias parciaes e independentes. Durante um estado, todos os conhecimentos
do outro se ignoram completamente ; o desdobramento da personalidade é perfeito.
De tantas explicações d'esté phenomeno extraordiuario, a que me parece mais admissivel é a
seguinte: Sendo (ou parecendo ser) o eu o resultado da associação aos estados presentes da lembrança dos estados localisados no passado, póde-se
dizer que a nossa personalidade não é a mesma,
quando o eu se acha mergulhado n'um estado particular, e se desdobra; porque se lembra d'outra
serie de factos, sem ligação com a vida passada.
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Por uma causa que nos escapa completamente, constituem-se dois centros distinctos n'attraçao; um
comprehendendo certos estados de consciência e o
outro os restantes. Todas as vezes que o complexo
physiologico e psychico, próprio a cada estado, se
realise, o eu constituir-se-ha sempre com as mesmas associações de lembranças, e assim o somnambulo não poderá recordar-se, no estado consciente,
do que se passou durante o accesso.
Nos somnambulos o tempo, que medêa entre o
principio e o terminar dos accessos, é uma pagina
roubada á continuidade da sua existência ; o ultimo
acontecimento de que se recorda é o ponto de referencia que estabelece a ligação com a primeira
ideia que surge ao accordar.
O esquecimento de tudo o que praticou é o facto mais geral; em algumas circumstancias é possivel fazer recordar ao somnambulo alguma coisa
que se passou no estado de suspensão da sua consciência; a dificuldade está em dar o fio que lhe
faça reviver impressões que, momentos depois, se
teriam apagado.
Heidenhain recitou, durante a hypnose de seu
irmão, um verso d'Homero, ao voltar á vigilia, o
professor de Bresluu repete a primeira palavra do
verso, e o somnambulo, recordando-se, repete o
verso todo.
Isto, pode dizir-se, são excepções ; a lembrança
do que se passou desapparece, para apparecer somente nos accessos seguintes.
Voltando aos phenomenos ; se dividirmos a me-
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moria, como não pôde deixar de fazer-se, em memoria propriamente dita, isto é, o poder de gravar,
de reter os acontecimentos e as palavras recentes,
ao passo que ferem a nossa attenção ; e em reminiscência, isto é, a faculdade de evocar os factos
antigos e de os fazer reviver, temos o bastante
para explicar muitos phenomenos, que á primeira
vista parecem maravilhosos.
Durante o estado hypnotico a memoria quasi
não existe; mas a reminiscência adquire uma potencia tão extraordinária, que recorda factos esquecidos e logares que já não se conheciam. D'esta
maneira é fácil explicar a precisão descriptiva das
viagens, que o somnambulo suppõe fazer por logares de que no estado normal difficilmente se lembraria.
M . . . , doente de Richet, cantava a aria do 2.0
acto tf Africana, com um rigor e sentimento extraordinários, e no estado normal não podia ligar duas
notas, porque tinha assistido, muito tempo antes, a
uma única representação d'esta opera. O Dr. Warlomont (Rapport médical sur Luise Lateau) refere
um caso da mesma natureza. Uma rapariga, de 20
annos, fallava latim nos seus accessos somnambulicos ; ora, como era absolutamente analphabeta e as
phrases eram tiradas da lithurgia, levava os assistentes a tomar á conta de milagre o que não passava d'uma evocação de lembranças longínquas
que se deviam crer extinctas. Soube-se depois que,
na idade de 12 annos, vivera em casa d'um padre
que tinha o costume de 1er o breviário em alta voz,
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diante d'ella. Os espectadores attribuem os factos
d'esta ordem á lucide^ sobrenatural, quando isto
não passa de excitação das faculdades que vimos,
analysando.
Esta potencia exagerada da memoria não é privativa do somnambulismo. Quantas vezes, durante
um sonho, recordamos coisas que tínhamos por esquecidas ou de que conservávamos uma leve noção ?
Mas é nas preturbuções do systema nervoso
que se observam phenomenos mais interessantes
que se acham descriptos em todos os livros que estudam estes assumptos. As impressões fugitivas,,
que mal podem chamar a nossa attenção, apparecem, no estado automático do cérebro, com um cunho de precisão admirável.

*

*

O estudo das hyperesthesias sensoriaes dá a explicação d'um grande numero das maravilhas magnéticas. Com effeito, os sentidos são a sede de
perturbações tão importantes que podem dar nascimento a muitos phenomenos que aos ingénuos
parecem sobrenaturaes, apesar da sua explicação
caber nos limites que a ninguém repugnam, desde
que se lhes tira um certo savoir-faire que tem dado
origem a tantos escândalos, muitas vezes criminosos.
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Não nego que a maior parte das sensações do
somnambulo são subjectivas e produzidas directamente pelos thalamos ópticos, postos em acção por
ideas que os centros intellectuaes formam ou recebem. A muitas das observações, que de propósito
citei, cabe esta explicação. Assim os somnambulos
descrevem com rigor apparente objectos e lugares
que nunca viram; repugnam-lhes substancias de
sabor agradável, e saboream outras repugnantes ;
acham inodoras substancias bem ou mal cheirosas; ouvem harmonias que ninguém toca ou canta, e sentem impressões que coisa nenhuma fez
nascer.
Aquellas imaginações vivissimas criam mundos
novos, cheios de delicias paradisicas, outras vezes
de phantasias bem tristes, se fossem reaes ; vêem
a distancia infinita; advinham o futuro; analysam
o passado, consultando as auctoridades scientificas e
religiosas de todas as epochas: mas, triste condição ! ignoram o presente. E é n'este dédalo d'idéas
contradictorias que a credulidade humana e a boa
vontade dos crentes procuram facilmente, julgando
sobrenatural o que é bem pathologico, a reprodução da realidade.
Quantos caracteres, que muita gente ainda respeita, se conspurcaram, por ignorância (faça-se
justiça) na exploração de tantas misérias que envergonham séculos inteiros, e que glorificam a nossa
epocha que se esforça por esclarecel-os completamente !
Que bello assumpto para as elucubrações d'aquel-
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les que queiram estudar os serviços prestados pela
medicina á humanidade !
Analysemos.
A hyper-esthesia da visão é talvez a menos frequente ; os olhos quer permaneçam muito abertos,
como na catalepsia, quer estejam semi-fechados,
nunca estão em condições muito favoráveis para
sobre-excitações exaggeradas. No entanto, o que
se observa em casos pathologicos e nos animaes,
leva-nos a conceder a este sentido uma potencia
muito acima do natural.
Os indivíduos, atacados de nyctalopia, só podem
1er nas trevas ; a luz intensa prejudica a visão aos
morcegos e outros animaes ; mas estas condições
raras vezes poderão ter logar nos somnambulos.
Apezar d'isso, é á visão que se attribuem os
phenomenos mais inverosímeis. A explicação não
é dependente d'esté sentido. Deixemos aos falsos
somnambulos (porque tem havido d'isto em grande
numero) o previlegio de 1er, servindo-se da sua vista
delicada, atravez d'objectos absolutamente opacos,
uma pagina qualquer d'um livro fechado. Deixemos P. de Despine revolver-se, á busca d'explicações, no fossilismo d'umas theorias, impróprias do
seu talento e da sua seriedade.
Sabiamente procedeu a Academia de Medicina
de Paris, resolvendo, em secção de i d'outubro de
1840, julgar sempre como não vindas todas as communicações n'este sentido, depois de ter offerecido
o premio Burdin durante muito tempo, ao somnambulo capaz de operar estes prodígios. O assumpto
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é totalmente idêntico ao do motu-continuo e quadratura do circulo, que a Academia das Sciencias matou com o mesmo antídoto — a indifferença.
A sensibilidade auditiva está muitas vezes exaltada. Azam diz que observara este sentido tão
exaggerado que os somnambulos mal podiam supportar a dôr produzida pela passagem d'uma carruagem na rua, e pela voz das pessoas que conversavam junto d'elles.
Nas observações que deixamos apontadas, se
não existe exaggeração, prova-se que raras vezes
a audição desapparece completamente.
Continuando na revista das hyperesthesias bem
estudadas, que ninguém pôde negar, porque foram
observadas por homens d'uma probidade incontestável, podia apontar factos da mesma ordem, no
domínio dos sentidos do gosto e do olfacto ; mas
quero apenas demorar-me na observação do que
pôde ter logar por parte dos sentidos da temperatura, muscular e do tacto.
Do primeiro diz Azam « . . . a mão nua é collocada a quarenta centímetros atraz do dorso, M.lle
X . . . inclina-se para diante e queixa-se do calor que
experimenta; da mesma maneira para um objecto
frio e á mesma distancia... »
A sobreexcitação do sentido muscular é das que
teem mais importância para explicar os phenomenos extraordinários, attribuidos tantas vezes á visão.
Se é pouco o que dizem as observações que deixamos acima registradas e que indicam a precisão com
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que alguns hystericos de Charcot executam a ascensão da escada etc., uma passagem d'Azam dá
o que deve satisfazer : «O sentido muscular adquire
uma delicadesa tal, que tenho visto repetir na minha presença coisas estranhas contadas do somnambulismo espontâneo e de muitas do magnetismo.
Vi escrever muito correctamente interpondo um
grosso livro entre o rosto e o papel, vi enfiar uma
agulha muito fina na mesma posição, passear n'uma
salla com os olhos absolutamente fechados e vendados; tudo isto sem outro guia real que a resistência do ar e a precisão perfeita dos movimentos
guiados pelo sentido muscular» ; mas á observação
d'Azam falta alguma cousa importante : a memoria dos logares, o habito e o sentido tactil dão o
que é preciso para a explicação.
Exactamente como um homem que caminha no
meio da obscuridade por logares conhecidos, e
como o pianista que toca ás escuras, o somnambulo faz excursões perigosas pelos beiraes dos telhados e sobre precipícios, soccorrendo-se da memoria e do habito; porque se lhe mudarmos a
disposição dos objectos tropecerá, como acontece
sempre que atravessamos uma salla ás escuras,
tendo previamente mudado a posição dos moveis.
Se não podemos vencer precipícios, como elles, é
porque o sentido muscular não é tão delicado, e a
vista causa-nos vertigens. Todos conhecem a historia do cego de nascimento que guiou por caminhos
difficeis, mas vantajosos, o exercito russo ao encontro das tropas francezas, quando em 1814 inva-
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diam o departamento de Meaux, o que valeu a estas uma derrota completa.
No artigo Somnambulisme» da Encyclopedia, Diderot falia d'um ecclesiastico que se levantava de
noute e dormindo corrigia os sermões. Não era a
vista, como dizia o auctor, que lhe permittia 1er o
que havia escripto: a memoria recordava-lhe as
palavras e o logar preciso que occupavam na escripta, o sentido muscular e tactil permittiam as emendas; pouco importava que, n'estas condições, as
pessoas, que o presenciavam, entregue á sua tarefa,
4he interpusessem aos olhos fechados ainda um
objecto opaco; mudassem-lhe o papel sem que sentisse, e veriam que as emendas seriam escriptas rigorosamente na interlinha correspondente, se tivesse as mesmas dimenssões, o que já não aconteceria se o formato não fosse idêntico. A memoria do
que tinha escripto intervinha aqui evidentemente, do
contrario suecederia, como a B a r . . . , suspenderia
a leitura e não faria as emendas, porque ignorava
o que tinha escripto.
Este ponto está hoje bem esclarecido; a visão
longe de realisar as maravilhas que lhe teem attribuido, é o sentido talvez menos favorecido; mas
negar que ella possa ser via das hallucinações provocadas, é não conhecer factos bem estudados. O
tacto, attingindo uma delicadeza enorme, pôde só
por si facultar a leitura aos somnambulos, melhor
-ainda que aos cegos que lêem, conhecendo as lettras pelas irregularidades que a tinta deixa no papel.
As hyper-esthesias exaggeradas não são regra

112

geral ; os sentidos, em numero circumscripto, podem persistir n'um grau de excitação inferior ao
normal. Comprehende-se assim bem que uma vibração nervosa, com a intensidade do estado de vigília, chegando ao cérebro sem poder ser attenuada por outras, possa attingir uma intensidade maxima ; comporta-se rigorosamente como uma luz
que, invisivel de dia, é muito intensa na obscuridade da noute. O observador não tem outra via
para provocar hallucinações, é claro que os sentidos não desapparecem totalmente ; que um só, em
cada caso particular, fique via aberta ás sensações
que se queiram despertar, pouco importa; a vivacidade da imaginação e da memoria melhor poderá dar largas á sua fecundidade creadora, que
auxiliada pela faculdade da elucação, persistindo
exaggerada também, originarão todas dilirios os
mais extraordinários, na apparencia incomprehensiveis.
Supponhamos que todos os sentidos parecem
extinctos: a analgesia é completa, os sentidos tactil, muscular e da temperatura não existem, os
olhos fechados, o ouvido insensivel aos sons mais
fortes, o gosto indifférente ás substancias mais exquesitas; o somnambulo guarda silencio, porque
nenhuma excitação exterior lança uma ideia nas
trevas do seu cérebro.
Approximando-lhe do nariz um perfume, a agua
de Colónia, por exemplo; se lhe ouvirmos uma
descripção do Oriente, do Cairo etc., muito superior em erudição á que faria no estado normal,
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não nos deve surprehender, porque, no sonho loquaz, Maury observou n'um individuo, pela associação muito natural d'ideias, o mesmo phenomeno,
com outros da mesma ordem, também referidos
por muitos auctores ; como Descartes, que diz que
uma simples mordedura de pulga fizera sonhar a
um individuo que fora atravessado por uma espada; Dugald-Stewart, applicando um vaso de
agua quente á pelle d'outro, lhe ouvira um sonho
no qual descrevia uma viagem no monte Etna, etc.
De tudo isto deprehende-se facilmente que os phenomenos extraordinários do somnambulismo prendem por um laço estreito com o que se observa
em estados physiologicos.
Pelo que diz respeito á visão e audição pelo
epigastro e outras partes do corpo, isto é, d transposição exterior dos sentidos, se estivesse bem verificada, não seria completamente incompatível com
as leis da innervação.
A duração do accesso varia desde alguns minutos a muitas horas, e em casos excepcionaes pôde
durar semanas. Termina mnitas vezes sem causa
apreciável ; mas as emoções moraes, súbitas e violentas, mormente sendo de caracter opposto ás que
preoccupam o somnambulo no momento em que se
queira chamar ao estado de vigília, e da mesma
maneira as excitações sensitivas, intensas, rápidas
e imprevistas, são os meios mais seguros de pôr
fim á hypnose.
*
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Encerrando aqui o meu trabalho, não tenho a
louca pertenção de haver dito a ultima palavra sobre um assumpto ainda tão obscuro.
Esforcei-me por estudar resumidamente phenomenos, que hoje mesmo muitos sábios se abstaem
de tocar, por julgarem tudo simulação ou por acharem difhcil e extemporâneo o seu estudo; mas os
phenomenos existem realmente, e os progressos modernos da physiologia fel-os entrar na ordem dos
factos scientificos, graças á descoberta da grande
lei do automatismo cerebral, da cerebração inconsciente, prevista por Descartes, advinhada por um
grande espirito, Xavier de Maistre, estudada por
Laycok, Carpenter e Luys, e cujo alcance em psychologia normal e pathologica não pôde ser contestado nem exaggerado.
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PROPOSIÇÕES
Anatomia. — Ha a distinguir o lóbulo hepático do lóbulo
biliar.
Phisiologia. — Os phenomenos somnambulicos são uma
manifestação da cerebraçáo inconsciente.
Pharmacologia. — A acção medicamentosa é um acto de
eliminação.
Pathologia externa. — O tumor branco é uma arthrite
escrofulosa.
Medicina op eratória. — Nos casos de calculo vesical está
de preferencia indicada a talha hypogastrica.
Partos. — Opto, sem hesitações, pela morte do filho para
salvar a mãe.
Pathologia interna. — A tuberculose é uma moléstia in
fecciosa.
Anatomia p athologica. — A septicemia não éuma molés
tia parasitaria.
Medicina legal. — O desprestigio da medicina legal em
Portugal é devido á inépcia das leis.
Pathologia geral. — Na manifestação das doenças heri
ditarias a mulher representa o primeiro factor.
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