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Ao LEITOR

O ti*:ulo_ ¡11u'11 um liwo, 111`ío ‹Í~ .~fi1o11|›I111;~1 ‹¿11os1täo do
I1111pt1is111o,~-~ .<:~ig'11ific1í1 1111111111111 couszáozo 11111111 do que o
11‹1_1›11111, â1‹r›l*11'e11o111e ou 11ppo1li‹1o p11r11 11111 i11di¬.'iduo:
estes 111"í.o obe1lec.e111 .~;i111`1o 11 i11_j 1111131,-1`í‹"› 1111 11111 c11p1*i‹:l11íí›,
ou 11191-;11;‹;1 do 11.‹:111;1‹;›, n1`io 1'111~o 131.11 ‹:o11111l1›t1o1 111í1titl1e-15151
‹:o111 111111 pro¡11'Ío 1113110 e po1't11dÓ1“: 1111111111113. 1'=1_1t1'£z>11111to_
prooí1111. t1'11d_11zi11, em zé11.'111111111l11, o conteúdo 111115-iro da
obra; :_‹ig11ifio11_. ¡1.1ois,111gu111111 cousa 1111f1í11, poíâ 111111112-
lhe o pe11s11zn1e11to, as idéâléâ, o fim 11 que se 11911111111.

Quem, gui11»11do-se pelo titulo H111›1.1;›s1›.1-11r11!1`‹Z1111?‹'-, e
sobremdo pelo subtítulo -- L1'l›fârtz`1111¿;11111 111-1 ,R11‹› 1111 .Lz-
fm+z`r‹›, 11b1'í1' est11zsp1ã,g'i1111s 1'1vido de 1111.1' 111151113 111111111
s11boo11soie11ci11 Í'ooi111111d111 11o 11111í11f1‹;11I 1111. 11f1-soivizl e 1111
I1.1xu1'i11,, tem de t`ecl1111' o livro 11esíl1111'I_š11o_ ¡1‹;;111que z<1Í1
o11co11t1'11.1'1'1.,11q11í, 11. ol1se1'\*11ç11‹1 1111111111., e f1~i11.._ do m1`1~
dico., :soh 11, lÍ11g11111ge111 d11s11f11\'i11.1i11. 1? 1í‹+ë111;*111. do 1111111110.

ÍDe11'11;-1111, 1111111'e\fe11do, ‹1111'm:›1f« 1111111 11111,. 1311111 1111:=~ti11o 11
i1'I11p1'1#111s11 111édi‹311., e o1Í`ooti\*111111111te 1111111 p111'f1~ foi pu¡›Ií~
1111111111» pelo .I_§›~11.1,1~»1'l-J[1ã1í.i‹=1›, 11 inre1'ess11ntissi11111 1'evist11
11110, rwstâz 1:11-pit11.l, se p11bI1'c11zs(›I1 1115 \'i.~st11zs 11~‹1í1'1~1~11‹;.z`ío
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technica do professor Azevedo Sodré e do deinogra-
phísta Dr. Bulhões Carvalllo; esc1'eve11do, dizia eu, es-
tas paginas ao correr da pe11na, sem as p1'eocc1.1pações
de quem forgica um tratado, um compendio didactico,
confesso, talvez se encontrem hia-tos, laços frouxos
entre certos capitulos; espero, porem, sere11a1;nente, do
bom senso do leitor amigo ajustíça de dar o desconto
devido a 'caes faltas e lacunas.

Estou certo de que não partilhara a desilliisao do
primeiro alludido leitor, aquelle que consultar este
trabalho, quer no tocante a 1{yg1Ie11_o omml, quer com
I'£-3SpeÍt0 .ilÍ0lestí(t.s' do ín..<;t¿11rrtf› _ge‹mftfl.l, 00111 0 a,11im 1)
do pesquizador e do estudioso.

Capital Federal, 1906.

Du. Piazs os A1_1z1z11;m.

*l

fa. 'i1

_. _ 1

4;-"=--'

SUMMAR|O~*INDICE ~
_ D

PAES.
. U

l'uht¿vn› _ . _ . . . _ . _ _ . . _ . . . _ _ . . . . . . . . . . - . - - - - - - - - - - ~ - - -- qx 9 xi

GRAVURAS _
(J (5-¿.1l›tü() de iffiäitzl ilíi T`I'fl.`›'iH.ÍÍ1 . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . .'. . -› äu

1. ‹'_i_\_.'11a11t.h1't1p1111-1-p1'od11zi‹l11 do (ƒolumhiisf. ;2I~tii :1 . . . . . _ . . . . ._ 13415
'___ --A111lr‹1;g_1'1111 -tira1io do U-o1u111h11s_.. it-'Iii a . _ . . . . . . . . . . . . . . . ._ 245

-L. -{_íy11a11throp11s_ ziíäfi 11 . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . ._ . '_-2-1f¬~`
' fl1111l1'of›“f|1‹)s ‹_fcn1oos. 1l.*o1't‹~11‹_z‹_f1-111'11 ao gabinete de _1\111brüi;=-1.*

Puré 1. -3:;1'5 a . . . . . . . . . . _ _ . . _ _ . . . _ . . . . _ . . . . _ . . . . . . _ . . . . _ . _. 24*
1; c T -G1-'111111ti11*oo11 1`de:éo11lu1 1liror.=:o do Dr. Par.-;‹.o11s_ 1-irursgião

111g`1cz|_ '_'-âb 11 _ _ _ _ _ _ . . _ _ . . . . _ . . . . . . . . . . . . - . . . - . - - › - » - - - - -- -4"?
1%.--G1-'11fl11tl1ropa 1 c1~:11111i11:11ia p11lo.~= ljr.-'_ Arn:1ud_ Ítlalaval e

Puzos;_fl3ü u _ . . _ _ _ . . . _ . . _ _ _ _ . _ __... . _ _ _ . _ _ . . . _ . . . . . . . . _. 2%*
'J c ll). --_1‹z11111'o_ow'11o 1Í1l11.1'i11 lÍ!ro11art_ cfâttniinada por Ísloizaud e des-

z

\"I'É Iva.-_

›v 1

- ' ‹fl¬ _... É Êcr1pt11 por HG1111. 21,11 a . . . _ . . . . _ _ _ _ . _ . . . . _ ._ . . . . _ . . _ _ lt
11 c 1:2.--And1'og'z«;|1o_ 12:31; a . . _ . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . - - . . - - -- 9455
1:5.-A111l1'ogy11o. E1-;a1ui11a1lo o pliotograplizlilo pelo Hr. 1'-Ídumdo

Saboia., medico braziiciro_ -_Hiod1i= Jaiieiro. ÍÍ.'11pit:1E dos Estfiílwi
Unidos do Brazil. \-'i1l‹_~ ng. 141. :l':-_-iii 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ 211.5

11-1. O mesmo. Wide dg. 1.11. 1:31'; 11 . . . . . _ . . . . . . _ . . . . . . . . . ._ 34*
15.-«O lncsrno. 2516 11 _ _ . . . . . . _ _ . . . _ _ . _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. '3.›~
lfi.-A11drog_z.'r1o. 1G. obzaerv11do e pliotogrââphado pelo Dr. Moura

R-¡bL.¡¡-0! nlédicú 111-;1zi1.gi1~o'_1 Santos. l‹`;s£a1lo de S. l~"a11lo, lzšrazil. _'
(Vide 111;. 17). E336 a . . _ _ . _ . . . _ . . _ . _ . . . . . . . . . . _ . . . . . _ . ._

17'__0 mesmo. 11 . _ . _ _ _ . . . _ _ _ _ . _ _ _ _ _ . . . _ . . . . . _ _ . _ . _ . _ . . ._ :.~L1r~

TEXTO
PARTE PRIMEIRA

_ ¬ ~. .;-~- J -1 11111.11.. 1 11.. 'Ui'A L1ssaTr:×z1c1‹:11 PER.-11~1TE .1 111.-rroR1.›1_ is ¢.o=~'r1:11E- 1 11 11 qa
Uranismo nos antigos tempos. 1 11 _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . _ . L;

-› _ ._ -1 *' :`*} _ _ _ _ _ . _ _ , . . . . _ . . _ z . . . . . - . . \ -Urams111o nos 111ode1no~.z t-o111po:.~. 1.. 11

i - .
_J__h______H_H__.._________HU-________n_________n____-__n_n_-_h__-nun-n---na-u--:Ii



JH-*"

¡¡I"'I|'T

-\'111 1

Í ¬ 1

I__ib‹1rti11-.aê da túzlua aa t1.1111¡1111-1. :;_ 115 a _ . . . _ _ _ . . _ . . . . _ _ _ _ . _ . _ _ _ .I
(`.uIt‹.1 da Phalia _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ . _ _ _ . . . . . . . _ . . _ _ _ _ _ _ _ _ _
0 =*.\`mb=J1U 110 P111!-lia lfllagân ata :ais (/`m‹1'.‹-s rh- ;w‹lm`). _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
3=*I›Eu1 11 z=ap!1Es111a. 111, .l-1-T. I-l-S, 15.1 a 158. HIT, 3:12, *-_33U_ 15:11! zz_ _ _ ~__›_',11
Àm1_'›1' 1.1 a1ui:_+:a‹11.¬1 _ _ . . . _ _ _ . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . _ . _ . . . . _ . . _ _ _ _ . . _ . . . . _ _ . JL:

.

o

1

_-;.›-da -r"-

'1._.___._,~__ ._ _ .Í 01ÍL*i11ê-fzla _ _11.t1\ aa 1.1 ¡1_1:_~a1¬1 1111 _ não ha a1'.t|\o:~_ 1111111 ¡111:1.~.=1\'ua z 1111111115
z=a=í1 1-xctzx-'1_1s_ aa ¡111s.si¬rüs_ z=.1>g1m1.i0 0 sabôr de 1,-ada nm_ 1;3_ ¡;¡,_
'\›§ ""' "'_' ~II"' _ 1 1 -- -0 .,,-I “_ _ _

há' 'ÍÚ' fi- '¡ 'Í 341 *U1 Em» M» 1'Í4Í il ldb, Ibn, `.ÍzIU 0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ . -_11¡¿“
Iifarlçâ-la š1`1b1'i1:_as . . . . _ . . . _ . _ _ _ _ _ _ _ _ . . . . _ _ _ _ . . . _ _ 11
Uso fc abusa das ap!11*u11šsiaeas . . _ . . . . _ . . . . _ . . _ . _ . _ _ _ _ 1.1.
PI1ištros. _ . . . . . . _ . . _ _ _ _ _ _ . _ . _ . . _ _ . . . _ . . _ . 1 ¡
Hipp‹;›:ua11‹:~ . . . . . . . . _ _ . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _. _ _ I ' ' ` I' H

* 0 0 ~ | | I l | u . 4

U àaligae 111e11st1*aal_ ali:íE1'~capti\‹'ante. 1-
' ' ° ~ - ~ - - - - - - - - . . . _ . _ . . _ _ _ _ _ ;;Alcunhas de '!`iia_›¡«if__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 1,. - . . - . . › . . . . . . - . . . . . . H

c_111gzz1z1._.._.._... _ . . . . . . ` __.' ' - - - - - - - - - - - - - - - . . . . _ _ _ .1
Ciaudio o Í511i~aaai¡na. _ _ _ _ _ . _ _ _ _ . . . . . . . _ _. _ _ _ _ _ _ _ _ 17
Typús ciaasicas fia libertëllus _ . _ _ . _ _ . _ _ _ _ _ _ . _ . _ _ . _ . _ _ 17
MPU H A:;1'í1›1›i11f1 - - . . . . _ _ ._ _ . . . . . . . . . . . . _ ._ 17
Semirazuiae Nino. __ _ _ _ __ . _ . _ _ _ . . _ . . . ._ ' u 1›-
Hfšliagabalu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' 1 I ' t Ú . _ . . _ . _ _ _ 11.
CT11Itu de Priapo. E1 15-_ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' ' I ' 1:;
hnaaac1_a-1. ha.s1¡idEa11‹Ja 1:: ua1'p111::1'a13ia111;1z'¬: _ _ _ _ _ _ . ._ _ _ _ _ _ _ _ '
Tmuq11111111-.1 _ ...... _ _ _ . . . . . . _ . . . ` ` ` ` `
A mí*-'fÍ¡I1¿1í-ff*¿*I1.1 na China. na Cun‹_1hinchi11a em Calicuté ' Ú Í . I ' . . . I F '

r _ 1 ` u ¢ . . - . . . _. , ¡ |= z-_ -~ _ _ aüa_f_fa1_~1cf11~ ['¡l;gz.g cfc ¿_¡m__ - __ __ - * = -¬ - 1 --., 1, uaaf1'11'a11u1-1. _I_1be11111agem alrtrff as a11h'i1:alazâ_ 24 U. _ __
P‹_›1i(11“âstia na Ellmpa _ _ _ _ _ _ _ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ` ' J ' ' ` `
P€~d1;-rastia 111; aim 1119111. :Ei-E 11 _ _ _ ' . . ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
ÍÍÊl'ÍüÍ1 P911;-. 210 (júlia-|_-¡¿~:~‹_ *-. . - Í ' I ' . - ' . ` ' . . ' I . ' . I ' ° ' I ' ' ° i ' '‹ .~_ _.._.c1 aši1::111au 1111111. lv] aut‹11'i~"¬' ~-- -- = ._a111I1› 11 casa111a11t›¿›

eflitre Ilümeua _ _ _ _ _ _ . _ . _ _

L`m"`Tã"* """""`3u* m**"Ê¡'¿¡* PÉ'-ÍUP-*T 1Ia1!+§11'a_~.-ftas_ _. . . _ _ _ _ _ . I
lrlflueaf-ia da Iihf~rti11'1 ' ' ' ' ' ' ' ' ` ` ' ` ` ` ` ` 321 ._ - __1¿1›1u 1¬'r1I1ra f1n1‹_›¡--(11 __, 0 . _.' 1 l>|'›'=¬1‹:o. .»~_› zz . . . _ . _. az;Nü:=' b1;~rd‹Í*is 1.1 111111: sa abaaIar,da111 as 1'açz11ê;_ _ _ h ___,
Impu;-zarlcia do a.~_=p‹_-1-¡11¿¡ nu ü¡.gan¡5¡.m._,_ 34 E 'H ' ' ' ' " ` ' ' " " ff
_~änt‹:1ai‹; e CÍefJ¡1aIra_ _ _ _ . _ _ . . _ _ _ | i i I ' . . . b ' ° ' ' ' ' ' 'Lj
v11â11êú . . . . . . . _ . . . _ . . _ ' ` ' ' "' 3”
f_'zz1z111zzzz._......_._ _ ' ' ' ' I ' Ú ' ' ' ` ' ' " ' ' ' ' '36

37
217

\:*-É-'FÉ[Swirby'I'-Í'

3?
224
LET

:il-

vn ú u 1 u 1

LT..- u. \uI'=I'" -J iq1

â n a

Lib*-"mfifi$š'ëm elitre ua ;_.§+f11tir1_¬¡. . ¡,_ . . . ' ' I ' . ' ' ' ' '
As Amazonas . _ . _ . _ _ . _ _ _ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ` ` `
'Fflv1namhàâ.:3›âú.... . . . . . ._ ` às
Iibe1'tinä§£em1~nI;¡›1 __ _ _39' ~ ' 1 U* 1115105, fra :111s1‹io11a1'ioa 1 1 '* 1 11 + 011 colon1:111dúr‹¿›z5_ _ _ 40

___;-¡Ig._-1-..._ - _ ,_ ¡¡ -- ¡ .- - _ ví...

I'Ar1.=._
l_ihf~1't.i11a1_{‹1111 nas rlivm-aaa capit-aniaa. 4.11 11 _ . _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ . . . . . . _.

_» ‹.~¡I_1_|'‹_1 ‹›1~1_‹¡-u..f¿.Í1í¬›, 1~i1‹11111'_1z`1_»Í~1_ 111-11-rrjrfs, ‹;11¡~‹'g;'1:I1¿x, _;'‹_w-rn--›.‹_
‹'‹'1y(L¡1‹.Í.~¡‹_ ¡›n1111‹Í~r11'w*fÉa 1: r1'r'1f›111'111yS. 42 21. - _ _ _ _ _ . _

I"1`›1'n1:1.~= a que se p‹"1d1_: r‹'âtiu'z:i1' a ¡11°111‹tit_ai1;a1'1 1: a Ií11‹:1'ti11agâ-.111 ‹:1'1t1‹.-
ua ¡,¿_,-c11ti‹›.<. _ . _ _ . _ . . . . _ . _ . _ _ . _ _ _ . . _ _ _ . . . _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ . . . _ . . _ _ _

I?'_'1.›11‹:I11.~‹'"1‹'-.~«' . _ . . _ . . _ . . . . . _ _ . . _ _ . _ _ _ _ . _ _ _ . . _ . . . . _ . . _ _.. _ _... _ ._
l_iI›‹~.1't.i11agam 111.1 Rio da .}an‹1i1'‹1_ 1105 tr1111;111=¬f cf1if1aiaffa_ 45 a _ . . . ._

›› na ‹:.ida1l‹;›. (iu Rin da Janaërfl em primízipiu do sefzušrg
¡›az-..~‹a‹io: i111111i;.:1'agra‹1 ‹'_1flÉ‹:ía1 11‹.-11111lh‹11'~'.›_~=_ ‹1r_›.¬ .;\‹;1›-
rf..-sz, para uppf_›r az ¡11'upa1;f1r_*af1 da p‹.+1.i‹_=.:'a.~êtša . . . . _ _

.-\ I'‹›Ii‹¬iz1 f;1.1'‹"›1-‹_11_-1-. ‹_1 fu111:‹:i‹11111.m1111t1) 1!a.¬~ _~~.~‹f1›‹ dê» _‹h11.â‹r¿- šêara 1111-
111.-dil' a-1 p1'‹_1p:1f_1';1‹;=Tz‹› da 11(!1$111'a.£-itia _ _ . . _ _ _ . - . . _ . . . _ . . _ _ . . . . . ._

H Alvazal' I"`1'a11‹_:ai.¬:, i11v‹31'zs111111i.-11t‹›. :iu 11111; aa p1›11z-a, 111‹..›_h‹_›1*11 nz 110:-
aus 1'-.ustlliiw-.~â . _ . _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ . _ . . _ . _ . . . _ _ _ . . _ . _ _ _ _.

A 1-1-1¬;¡'1l‹_11'a‹_'f1‹1 das r11u1*f*t_1'i1¿‹_›>â ‹.=1-'11 a11g1¿i1'11a 1_:111'11¡-tda 11 abra 111: I1z»'1¿i‹-na
lnoral i11i13ia‹la pf-.las 1.-at`‹'-15-‹:a11ta11tas 1› 1113111 _›\I1~1-1za1-Fraafzais. 51111

l'‹.-duraz-'Lia c11t-1-em 1-i1;anf_1.~'_ ííu 13 . _ _ . _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ . . _ . _ . . _ . . _ . _ _ _
lzii)131'tin1'11.?_'e1n 111.111 ];1ala1':i1_1:¬' 11 111.111 1-.‹.›111.1›.11111z-1 _ . . _ _ _ _ _ . . . . _ . _ _ . . _ _ _ _ _
P1'i111‹_~ë1'a:â I1_›.1'11`11ti\'aa para 1'1ff¿11la1111_111Ia1' a ¡11'11=~ít1t1'1i1_-:`1‹1_ 111.,-_¡¡-_ 1-apilai.
1.-`š11ai11erH‹¿:a1.-.ia . . _ _ _ . _ _ _ _ _ _ . _ _ . _ . _ _ . . _ . . . _ _ . _ _ _ _ __
L"1a1~=az'~= de dar I1_11't1111a 11-111‹1'‹111›f1Eê-21:) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ . . . . . _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ . _ _
_-'\I‹_'.-1'›\-'it1_>i1'1'1:~= 11 alc113\'itc›it'as (_t1'11›~;~1'an1_¬í11 da 1-'uiiaià-1 1.'1;1|11‹1 11111111 de 1`a.‹_-i11-

tar as 1'ela‹_'~1.'wa l1ate1'oa131;u11es_1. TH e _ _ _ _ _ . . _ _ . _ _ _ _ . . _ _ _ _ . _ _.
Casas de p1'1s'.s1*s 0 511.151-ais. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ . _ _ _ _ . _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _
I”11.bZ¿c-¡1o1.¢.~‹e- (Tc›le1'a11(:.ia da 1~*ali1-ia, para ‹:1bst~a1' a ps-up.aga‹_-au da pzf-

dorastia_ app1'o1~:.in1ando 0 homem da 111u1i1er} _ _ . _ . . . _ . . _ . _ . _ _ _
(..`.'‹1_zrm1z'-1`Il1.‹1›s. T1 e.. _ _ . . . __ _ _ . _ _ . _ . _ _ . _ _ _ _ ._
Us th0at1'oa de ve1'ao__ 1¬11nt.1'at.a1111u suf.-masi¬1*a111‹.1ate- a11triz‹~s cê 1í~.a11t11-

ras estra11geiraa da nomeada. 1: nzontzanâia magicas 0111 que se ex-
hibu 0 nú e se pr1.1stit.11e a art-e_ 1-~z=pa:11:fa1a da t-aclü a pede-lastia

` us1;ensiva...... . . . _ _ . _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ . _ _ . . . . _
I*1'ostit11iÇ1'10 (1 lil1e1°tinagé›m aa tza111pa da as-:r111_'i111*1¡_1_1_ '
As sociedades 0-a1'11avalcs1':;1s 1=m11:11r1'‹:a1__ 111;- }¬Iia de z`!a11‹'1im_ para au-

gmento da p1'osLit.uiç.a‹)_ 11 para 11imi11uiç.a‹;1 da liha1'tí11age111.. _ _ _
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l"_1:=.L'‹›Ia mater1ai1sta_ dmdinde es perve1'tides em quatro eateg‹,›¡'¡:1s_ _ ni
llmsae da esphera senna! em tres 1~e;.:_riüe5 _ _ _ _ _ _ _
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Aidmuania (furúr ,crerlitzxlj _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ . _ . . _ _ _ _ _ 138
$alaeidad‹_¬ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ . _ _ . _ . . _ _ _ _ _ _ _ . _ . _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ . _ . _ _ . _ _ _ 1??-5
Alternaneias frequentes da mania 1'eligir)sa eum a nz.~'mpl10mania.._ 142
Relação entre u herpetisnle e as nevreses _ _ _ _ . _ . . _ _ _ _ . . . . . _ _ _ . . _ _ 141
Nynlphemania . . . _ _ . _ . _ _ _ . _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ . . _ . _ _ . _ . . _ . _ . _ _ _ _ . . _ _ . _ _ 138
Intux_iea‹_:ä‹› pela eantharida; anaiegia entre a satyršase e o virus ra-

hiee z ‹_~.f¶'eit.‹_1í~_=z da eantizarida sehre e erganisnw : examples. 144 e 145
(`›ua|1isrn='_› _ _ _ _ _ _ _ . _ _ . _ _ _ _ . _ . _ _ _ _ . _ . _ _ _ _ . _ . . . _ _ _ . . _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 145
Unanisnle na mulher _ _ _ . _ . _ _ _ . _ ._ _ _ . _ . _ _ _ _ _ _ _ _ . _ . . . _ _ _ _ _ _ _ _ 146
()na_nisrn‹_z ne hemen|__ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ . _ _ . _ _ _ _ _ . _ . _ _ _ . _ _ . _ . . _ . _ _ 14€;
'1`iq11es _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ . _ . . _ _ _ _ . _ _ . _ . _ . _ _ _ _ _ _ 145
.\ÍLIHí)(›.hi_¬_',|uU_ 1-IU 0 _ _ _ . _ _ _ _ _ . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . _ _ . _ _ . _ _ _ . _ _ _ _ 1:4

Sadisn1e_ 145 a 15% e _ _ _ _ _ _ . . _ _ _ _ . . . . _ _ _ _ _ _ _ . _ . _ . . _ . . . _ . _ _ . _. 174
Uranisnle: Pede1'a_-‹l'ia_ 1'-hamada aetiva e passiva. HT za _ . _ . _ _ _ _ __ 17.*-‹'
Lesbianisme z trih:-1disn¬1e_ saphisn1e_ 147, 151 a. _. _ _ _ _ _ _ _ . _ . _ . _ __ I:'›zI~‹
BIast11rbaeãe_ manusturhaçae, man11a1isaçã_‹'_›, n1:1st1^'u¡_'›a‹_:ã_‹›, rnarm_~1‹tra-
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Ollanislne 111an1a_rie _ _ _ _ _ . _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . _ _ . . _ . _ . . _ . . . . . _ . . . _ _ 1-15
Euseenaçae de e11a_nisn1e nlamarie _ _ _ _ . _ _ _ _ . _ _ . _ _ . _ _ . . _ _ _ . . _ _ _ _ _ _ 1~1'¿_i
Pederastia na antiga Grecia. 158 a . . _ _ . _ . . _ . . . . _ . . . _ _ _ . _ _ _ . . . . _ _ 161
Pederastia na antiga Relna _ _ . _ . . . _ _ _ _ _ . . . . . _ . _ _ . _ _ . . . . _ . . _ . . _ _ _ 161
Pederastia nes demais paises europeus _ _ _ . . . . . _ _ _ _ . _ _ _ _ _ . . _ . . . . _ _ 115:;
Tiques na pederastia . _ _ _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . . . . . . . . . . . . . . _ . . _ _ . _ _ _ _ _ iíi
Fetziellisnle das partes de em-po _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . _ _ . . . _ _ _ _ . . . _ _ . _ _ _ _ _ 171
Prendasze derriçes entre nranistas__ _ _ _ _ . . . . _ _ . _ _ __ 1?_~‹f
Linguagem des signaes entre aranistas-_ _ _ _ _ . . _ . . _ _ . . _ _ _ _ _ . _ _ _ _ 1511
Gerrespeadeaeia. arnüresa entre uranistas _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ ISÚ
Biblietheea de 11_ranista_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . _ _ _ _ _ _ _ _. _ _ _ _ _ _ . . _ . _ _ _ _ 181
Queda de uranista. pela musica. 1S~1 a _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . . _ _ . _ _ _ _ _ 1:22
Depressües moraes de nranist-a. 132 a _ _ _ . . _ . _ . . . _ _ _ _ _ . _ _ _ . _ . _ _ _ _ 155
lnflneneia do mera! sobre e physiee. 158 a _ . . _ _ . . _ _ _ _ _ . _ _ _ . _ . . . _ _ 1323
l_)ispesiçae mórbida. _ _ _ _ _ . . _ _ . _ _ _ _ . . _ _ _ . . . . . _ . . . _ _ . . . _ _ _ _ . _ _ . _ _ 15%?
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(]litQ1°is.n}()_ 1.18 3. 158, 195 n. _ _ _ _ _ _ . . _ _ _. _ . _ _ . _ . _ . . _ . _ . . . _ . _ . _ _ _ 19?
A eliterista pede eenser'z'ar_ em si. e na paeientr-__ es attributes mate-

riaes da 1. i|'¡__rim1a1;Ie . _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . . . _ . _ . _ _ . _ _ _ _ _ IB?
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HYGIENE SOCIAL

HOMO-SENSUALISMO

I

* A liI;f=rtir1:u.;e111 ne Ric de .Í:‹1|1ei1*e perzi|1tz‹'â za historial.es cestnimes e ai merzil

.JD fl-dl :T-Eno- lições de mural sâe ii:a.tt.e11i.s1i1e11te u1'n.¬i‹les, meile.-=
eiiille es seus ilictêunes sàe seguilles eel1se1¬rs*l‹›s; e si. na greiiâle
n1s.iui'ia. :les cases, hcmeus e 1niill1e1'es se sul.=meiie1'i1 ii. 1's‹_.|le1's-
çäe, essiiil ¡›rncef.lezu, mãe eeiii e iiitiiice de se 1'egei1e:*zir, mes
pel-qlie pê.-1.ix=T›es se tem amrefecifle: iieste essú, ee n1e+'li‹:c¬ se
lueilicc pllilsscplic cabe zâprecisi' causes e eifeites que s‹l~.w1i11 de
tel decedeiicie.

Eis a. nesse tarefa.
Mais de que teâles es seres, e 11‹:m1e11.i. peles suas çzsixões.

per seus insbinctes libidinescs, ccrrempe e errliilie e p1'ep1'iz1
sa.1'ule_. ilestzruindo pc1't-ente as fentes de ¬.'ifls..

Que perigosa p1'ercgetive. fei e11tãe essa que lhe dee s :is-
tilreszzi. p1'epe1*eicnende-lhe gezes e ¡›rz1;~:e.1*es além de suas Í`~'›z-gas.
si fâmiliaieiite 0 e1*1'astce e excessus que zflciegsiii zi infàiniar zi ebrs
creede'? Neca será uma prova. de que c hemeiu 1'eeeheu mms.
liberllsde e1'igii1e.-l_ que az eiicciltre ste inesme ne p1'úpifif_i *fieis

Mes, ae niesme tempo, 115-ie será. i:»unhe111 um t¬estsem11nli=c:›
mais de que elle cêuece fcrrificai' a. rzizãe, e‹f~1i1‹1 centrspësâl ue-
cesse.1'ie a, seus desejos vielenncs. qiizisi `u1'111s.es? E' que, si per-
veiltllm elle guza, de plena. lilierdsde, guzzi-e.. iãíc se em \'iz¬íe‹le
«le leis sccises e cc11serve+.lc1'as que limitam e eiicâmzereiil suzi.
imlepemlellcia. ? Us êulillizies f`ü1'a111 sul`freâulus em seus ilnpeies.
ae tempo de cic, pm' esse instincic cirelulisc1'ipte, que cs liga..
em ;;~;rs.mle ineicrie, e sua uuice especie ; e que, cerne si nie f{`z1's

l li. F-.

li . . ,i»~.:xâ"‹-._-í
'1.m:.-=.~::‹Í¬
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lssolmstnute, pela disposição dos orgã.os sexuaes, previne, em.
pmça mesmo os desvios ou excessos do deboche.

Tal não succedo, porem, a especie humana: seu nppetito
voacrco 6 amiudadameute solicitado, ja pela alimentação exci-
tante ou picante, ja pela in1agiuaçã.o viva e ardente, ja pela
continua approximaçao dos sexos, já pelo frequento contact__o
da pollo, ja pelas relações do linguagem e pela troca mutua do
sentimentos; por mil cousas, por mil modos, emlim, naturacs ou
simulados, de se agradarem rociprocamente, ou de entroterem
os adoctos mais íntimos.

Mas, de prompto, a facilidade do gozo, trazendo a replciçao
c a sociedade, reclama a novidade, o s_obrenatural, o extraordi-
nario, o extravagante mesmo, para atear desejos exgottados,
prccipitando-se entao nessa vertiginosa carreira do devassidoes
com todos suas fataes consequencias.

Quantos esqueletos ambulantes tem sabido dos covis e das
ostsrqneiras da crapula., apenas conservando no cerebro gasto
uma parcella de phosphoro, que nem siqucr pode excitar as
energias do organismo 1

O que podem alles sinão arrastar a vida, quando se acham
de todo cnervados, e por assim dizer completamente comprimi-
dos de encontro a espinha?

s O que apenas resta a esses infelizes é encerrar no frio tu-
muio da v1daf;,,ou esses retalhos de orgãos devorados pela sy-
phlhs, ou esses fragmentos de ossos carcomidos pelo mercurio.

E nem ha objoctar; si o homem não preenche todos os
seus dostmos phsyslcos e moraes, si nao attinge a alta, a digna
61'=Wfl9ã0~da. forca e do intellecto e a longevidade que tudo
coube em partilha â sua nobre espdcie so pode queixar - se dc si
mesmo. Ainda na aurora da vida tem, pressa de libar todos as
dÊ”ü°ía'3 '19 amõfã por seus desejos desenfreados, pretende sor-vel-os sm um só bausto; assola e conspurca antes de tempo todos
Êreservados aépocas mais tranquillas da vida, e gra-
triäfgäläfl góolegtas e determinadas idades. Gasto antes dos
mão da tim 6 rcsta_para frnir, quando muito, o amargo
msm mam-slèflflatgoge dvlda em descalabro; no omtanto, cllo

hmm do decoro 8 da deúemia E onseival-se eu no
as , _ . assim se vão succedsndo

lgllübols B frouxas,
Bsquandämäâm torno de nos: que vemos? Indivíduos esguios,

1 05. lllflfillos, arqueados, com as pernas flacidas

_-ƒT'l4:31;

_:¿,'í-.¡"__. .'¡'“"_.

'f..."-:- ._i_f~“=z*._;:
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e bancas, abatidos physics. e moralmente, sem energia, sem
cerebro, sem inspiração, sem aspirações justificadas, vegetando
no acto voluptuoso, incapazes de resistir aos males, entregues
o. todos os vícios.

Procurem a felicidade, mas - debaldci -~ não ha. feli-
cidade sem repouso, não ha repouso sem coragem, porque não
ha. coragem nem saude onde não ha bons costumes.

Não é, pois, assumpto do nouada, para a vida social, medi-
tar sobre os perigosos effeitos da iibertinagem, que cresce cada
vez mais, entre nos, e toma proporções assustadores; c - sobre-
tudo -~ apontar meios de debellal-a.

A medicina moral e philosophica, neste caso, aproveita
mais do que a practice dos jornalistas, porque os crapulas saco-
clem até o freio salutar das conveniencias sociaes ; o que cum-
pre, portanto, e salvar os menos corrompidos com a tlescripção
verdadeira, embora repugnaute, dos males que os aguardam.

Nem e este processo de regenerar os libertinos uma inno-
vação. Houve devassos em todos os tempos, assim como em
todos os tempos houve tambem quem os doutrinasse, quer pela
palavra, quer pelo livro. Não se penso que alludimos as obras
de Aristippo sobre as antigas delicias, as fabulas lascivas de
Jupiter e Juno por Uhrysippo, e as cartas lihertinas de varios
epicuristas; sabemos, porém, que Theophrasto escreveu sobre
os amores mnndanos; e, como elle, Heraclido do Ponto, Anthis-
tcno, Cleantho, Aristono, Sphere e Strato; 0 proprio Platão
pintou com-as cores mais vivas até mesmo os gozos illioitos de
seu tempo; Socrates formulou preceitos que deviam ser oh-
servados pelas barregãs; e o austero Zeno legislon, por entre
os deveres da moral estoica, as obrigações conjugaes.

Não é, pois, de estranhar que eu, humilde embora, porém
levado por ideuticos sentimentos iunnanitarios, robustccidos em
outros que se inspiram no muito amor por esta terra que foi o
meu bêrço, em nome da sã moral, e para interesse da familia
fluminense, me envercde por uma estrada onde se nos dara o
vicio por guia, si se tiver o coração já por demais impedernido.

Oomprehende-se bem que eu não poderia me occupar deste
assumpto, si me não fosse dada a liberdade de esmiuçar os so-
grodos mais vergonhosos, mais hediondos, aos quaes se entrega
o devasso. Não é que me seja isto agradavel; mas, o movel do
tass segredos sendo muitas veses terríveis molostias, degrada-
çoss palpaveis da sensibilidade, não menos dignos sao tambem
dos nossos desvelos, que os appetitos dopravados, como a ma-

_*-'¡'Í;. *%f¿%š:.ës@
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ig-L, por exemplo. Pergunto eu: deve acaso o doente oocultar
nentermidade, que o colheu em suas malhas, não raro de impro-
viso, por mais degradante que ella seja, e o culpado sonegar as
sua faltas, si por acaso desejam ambos corrigir-se ? Os casuis.
tu não ato as vezes coagidos a se occupar das mais delicadas
e lieenciosas questoes ? Os ministros da igreja, tanto quanto os
más severos inoralistas, como Seiieca, S. Paulo, S. Jeronymo,
Tertuliano e Santo Agostinho, se arreceiarani porventura de
censurar as nações corrompidos de seu seculo, tratando de todas
as torpesas em que ellas se chafurdaram ?

Nao, certamente: o vicio só pode envergonliar-se de sua
propria fealdade, porque é a sua hediondez que o expoe ao nojo
e ao asco de todos. Si a lingua, que é o orgão da palavra, muito
mais pura e casta do que a nossa imaginação, recusar-se a ar-
ticular, como 6 natural, como é mesmo preciso. a exprimir, a
desenhar o nosso quadro com a ininncia que o assiiiiipto por
vezes reclama, eu o velarei por modo tal que a lição se torne
tao digna do mestre como do discípulo.

E assim falo porque, afastando-me dos moldes vulgares,
meu intento é o de menos auginentar a lista dos livros que, a
pretexto de profligar a libertinagem, arrastam inversamente
para ella os incautos, pois despertam muitas vezes, em seus sen-
tidos, deseios ainda não experimentados; meu intento, repito, e
tratar do assumpto sob o ponto de vista médico e phiiosophico.
. vicio, dizia_Ai'istippo aos rapazes do seu tempo, quando
invadiani os hordeis, o vicio não está e-iii entrar, mas estzi, sim,
em mmca sair dos lupanares.
uma C°m°°êm?3› Ufdcvia; e, para principiar, lancêiiios ligeiro

_¡` P511 8 Íl}8f‹_02:1&, frisando exemplos da libertinageni e seus
efleitos nos primitivos povos,

 í__,

ul Nada melhor descreve as perigosas consequencias da cra-
Par: 311€ os exemplos conservados, quer para vergonha, quei-
ga Hà? m°çã° d°9 Posteros. Nem por isso aproveitaram estes
as mnéhlâgfâlue as aguas do diluvio não bastaraui para lavar

O H lê°9 gigantes da terra.
V glfl 1 mos nas mais remotas eras e nos livros mais con-
gi “Pa 9° ° 1''-Éspeliff? B Pela veneração religiosa?como v¡)`g:Ba;l&_äiäflamia humana. Nem só Sodoma e Gomorrha,

seboim e “I es d_ flíluella Peutapole, da Palestina, Adams,39801' foram infectadas pelo asqueroso vicio : um pae,

-3.5-CI!.'Í¬i-"§'..¬t.-
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depois de haver lançado publicauiente á. prostituição suas pro-
prias filhas ainda virgens, e por ellas mesmas iucitado, em
plena praça, ao incesto; e dous povos têm nesta fonte impura
a sua origem.

Rubem commette um incesto com Bala; Jose difficilmente
se desprende dos luxuriosos braços da mulher de Putiphar, e
soffre as consequencias do seu pudor revoltado; o patriarcha
Jnda concede Thamar, successivamente, por esposa, a seus
filhos; porem Onan, um delles, inverte as leis da natureza, e
essa mesma Thamar prostitue-se com o proprio sogro.

Foram precisos ao povo hebreu graves castigos contra a
bestialidade, contra as infamias a que se entregava deante da
estatua do deus Moloch, e contra a pederastia. Oso prohibe que
as mulheres se prostituani com os anirnaes; e por esse mesmo
tempo proscrevem-se as uniões iiicestuosas, tão commuiis ou-
triora. Os Israelitas são vistos em contacto carnal com as moa-
bitas e com as inadianitas, que os iniciam nos mysterios ini-
pudicos de Belphegor; a esposa do levita de Ephraim morre
em consequencia das excessivas violencias dos Gabaonitas;
os Pliilisteus são atacados de aim-riscas liemorrhoidaes; David
se conipromette escandalosamente com Bethsabé; Amnon e
Thaniar não se receiaru da vergonha do incesto; Absalão goza
as concubinas do proprio pac, que, na velhice, para aquecer-se.
aconchega-se aos seios da bella Suiiamita Abisag; Salomão,
com toda a sua respeitabilidade, mantém um serralho de sete-
contas mulheres e trezentas concubinas de todas as nações.

Para que mais? Seria fastidioso, por longo, coiisignar
aqui todos os exemplos de depravação que a historia do povo
hebreu nos patentes : pode-se della formar pallido juizo, não ia
por todo Caiitfico dos Canticos, mas pelas vivas cores com que a
pinta o propheta Ezequiel sob os famosos emblemas de Oollah
e do Oolibah.

Os costumes dos arabes-beduinos são, desde priscas eras,
conhecidos por suas poesias e lendas.

Si os pastores não ousaram vangloriar-se dos actos libidi-
iiosos praticados com as ovelhas de seus rebanhos, tal como se
utilisam os vaqueiros desta Capital com as vit-elias em seus esta-
bulos, e quiçá. mesmo com as proprias vaccas leiteiras, nem por
isso foram aquelles camponeos avêssos aos segredos das com~
municações sexuaes masculinas; e as mulheres, mesmo enclau-
suradas, entregaram-se a devassidão umas com as outras, não
sendo raras as molestias contagiosas nos proprios serralhos.
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_ 0_ lilgypto, pr-incipalmenteƒpassou sempre pela patria. da
lmpndrcrora levada ao descaro. Para exemplo, basta este facto:
só se erubalsamavam as egppcias tres dias depois de sua morte,
isto è, apos a franca putretacção, porque o fedor que o cadaver
exhalava- ao decompor-se era um incentivo para o appetíp,
renereo. De feito, Periandro, tyranno de Corintho, chegou a
gozar o cadaver Ja podre da esposa, que tanto estremecêra
emvlda.

Não e sem motivo que teve tanta acceitação, no Egypto,
a resecçao do clytorrs e dos pequeno labios; ainda hoje ali e
practicada, como si fora mais facil mutilar os orgãos do vicio,
que exttrpar os maos costumes.

Na phrase de Herodoto a pyramide de Cheo s foi lev -
tada a expensas de todos os amantes da propria filiia. desse raelil .

Assim como nada igualou o luxo dos Ptolomeos reinantes
da Alexandria, nada houve tambem que os excedesse em suas
devassidoes e crapnla.

Basta citar o nome da famosa Cleopatra, que Viu a seus pés
dons dominadoras do mundo, Cezar e Antonio, tentando ainda
enrvar outro, não somenos, Augusto, que a enfrentou com asco.

Esta mulher levou tão longe a lusuria que chegou a ves-
tir-se de barregã, para ir á noite aos mais ,sordidos lnpana1'es
onde entregava-se aos assaltos de todos- n'uma destas corre*-1
rias, refere Antonio ao medico Sorano d'Epheso esta Venus
vagabunda, acommettida de uma crise de furor utdrino esfalfou
de asãentada a cento e seis rapazes possantes ! Í
em antlilëšmííëllgšflllü, Hà! a forma material do orgão gerador,

. ff°g8_0. em trlumpho, pelas mulheres, nasPfflfäzfiãöãã e festas egypcras, como emblema do prarer e da fe.
01111138, comooaf avam b" ' -.mente was I_uas_ ag › B1Javam e brandiam delnante-

Platarco conta que as de tas ' -
libidinosos do bode sagrado em Mesd`d.eI:etetdi\liIdrÊtee9s(i.?âsc8a¡t)1li::gs
pneferissem as cabras. E 1 ê ' - - Sídentiws, entre BL 35 9' m as 38390158 Prattcavam actos

Todo o Oriente a S i ' Mg ° . .Tyra B Siãán entregávamfieflšog magrfië a Pltlfnrota, a Chaldéat
gama de ¡mp,,¿¡c¡G¡a_ T8011 osos e revoltantes

A natureza tão fert'l z - .
Wlflpíflz (lilo era ali insatiialirat-alilfegëllf obdggleflrlrâs äomngmía àos poros daquelles paizes adorai›s¡¡¡',, - . . ° ,BW 3 “Zz
gngntememe g . r PI'l11°1D1o~ da vida e conse-os orgãos destinados a reprodnzrl-a: ora, era um
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possante touro em acto de arremeçar-se a companheira; ora.
um bode em manifesta volupia; ora, finalmente, as figuras de
Pan, ou para melhor de Priapo, e o phallo.

As divindades campestres, Satyros, Faunos e Sylranos,
eram expostas com os attributes do bode, sytnbolos da lubrici-
dade, da geração e da fortuna.

Estes mesmos actos perpetnaram-se n'outros poros, pas-
sando para épocas posteriores., pois os demonograp ros descre-
vem, em suas lendas, que as feiticeiras, nas orgias noctarnas,
entregavam-se aos bodas mysteriosos.

Na Babylonia adorava-se a propria Venus com o nome de
zlíylitta.

E dominava por tal modo a devassidâo, que as babylonia-
nas eram forçadas, pelas proprias leis, a se entregar, no templo
d'aquella deusa, aos estrangeiros, sem que lhes assistisse o di-
reito de recusar um so delles; as Carthaginezas, bem como as
Tyrias, eram por igual obrigadas âquella mesma profanação
religiosa, e a moeda que representava a esportula pela per a
da virgindade constituía o dote para o seu casamento; Teens
Ast-artéa imponha, em Byhlos, os mesmos sacriticios: e essas
prostituiçoes devotas exerciam-se ainda em toda a Plzenääia go
tem o e Santo A ostinho; so foram abolidas no rein o re
Congtatãltino, que mändou derribar não so os templos de Helio-
polls, na Phenicia. como tambem os do monte Libano, covis de tão
impuras pr-ostituiçoes. Na Lydia, as raparigas obtinham o dote
para seu casamento em taespracticas; e as Armenias so eram
consideradas aptas para eontrahir casamento depois de terem
oiferecido suas primícias no templo de Diana Anaitis. Os deuses.
ou -- para melhor --seus sacerdotes, quer no templo de Belo.
na Babylonia, quer no de Tlrebas, no Egypto, e de Pataras na
Lycia, requestavam as mulheres indecorosamente. Não serra
difficil alongar de muito a lista das donsellas que se prosti-
tuiam antes de casar, estendendo-a aos Lybios e aos demais
povos da Africa; basta consignar de passagem que suas pren-
das eram afferidas pelo numero dos individuos qae gozar-'am
os encantos do seu corpo: quanto mais solicitadas, tanto mais
apreciadas.

Dir-se-ha, talvez, com razao, que, nos paises ardentes.
em que a terra brilha com a constante riqueza de suas pro-
ducçoes, onde a._ abundancia, a nudez habitual dos sexos des-
perta incessantemente ideas lubricas, mormente em as nações
menos cultas, não admira que assim acontecesse ; e é, por isso,
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acorescentar-se-ba, que os serralhos e a claiisura das mulheres
se tornaram ate certa epoca necessarios, como a practice. do
eunucliismo foi a sua consequencia forçada. Eni verdade, a Asia
oriental oferece sempre um clima digno de Sardanapalo, desse
rei do ócio voluptuoso, que, depois de libar todas as delicias
conhecidas, oiferecia valiosos premios a quem inventasse, para
seu gozo, novos e mais extravagantes prazeres.

Vejamos agora si foram mais puros os costumes nas regiões
de clima temperado, e portanto ameno, e em as nações mais es-
clarecidas, que aquelles, em todos os ramos da civilisaçao.

Apesar da severidade dos primeiros legisladores gregos e
romanos, foi-lhes talves impossivel collocar aquelles dous povos
ao abrigo das corrupeões asiatica e africana. E o mais curioso
e que, longe de se Iimitarem aos seus modelos, a Grecia, e se-
guidamente Roma, se nos apresentam mais opulentas ainda, e
requintados em toda a casta de aberrações, tanto quanto por
igual nas mais altas virtudes; singular prerogativa esta, confe-
rida aos grandes caracteres da humanidade, a de sobrepujar os
seus pares tanto no mal como no bem !

Attribiiem-se a Oarnso e aos thracios as primeiras rela-
ções sexuaes entre dons homens; outros divergem, ora empres-
tando a Tnaiirazi, ora ao cretense Tnaníío; depravaçao admit-
t-ida pelos gregos, que ate a anctorisaram por lei, na illia de
Creta, para prevenir a superabnndancia da população. Arns-
iiso affirma que não só aquelles insulares, como tambem os
Oaiincioiaiios, na Eabéa, entregaram-se a taes practices desde
remotas eras; chega-se mesmo a remontal-as a Laio, que, tendo
sido agasalliado por Psi.oi>s, rostio-lhe o proprio filho. Lrco-
Pizi_noi~i accnsa a Aciiiiitss de ter massacrado no altar de Apollo,
giâäen Taoitos, que se esqnivara aos seus asquerosos con-

Flfl*"‹“`@I1l¡@z a sodomia, tao familiar aos tliebanos e aosšlios, pai a jnstiiicada pelo exemplo das proprias divindg.
es, apontando se, entre outros exemplos, os de Jurrraa e Ga~

ziiiisoasã AroLi.o e Jaciirrno; Huacntns e Hrnas; parecendo
estes ultim sl '_ _ _os, pe a etymologia dos seus nomes, ser uma alle-
goria a uniao da foi-ço com a materia. Sor-i~ioci.ss e Escnrno
Katafflm descaradamente desse assnmpto em suas tragedias;

iiacniioivra celebrou os encantos de Birrnrno
vá O . _ I

esse vicli?? ifãiflsaes illlãšijâgdcomo a gerada' .hefdfimm d°s.gr°g°Sh., h 1 _ ' . mesmo e attribuir tal practica aosp i osop os mais illastres, como Soonafiuz:-is, e não poucos anoto-
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res perguntam si o coito anal não teria concorrido para fazer
sobresaliär, na escnlptura, os mais celebres mestres da anti-

gmdaölse iínysterios de Biicciio e as cerimonias fifišffl,-fÍfifi *ias
Plialloplirias ou procissões de phallo, foram introdueidas age
costumes gregos, cento e setent annos antes da gueri*')a_ e
Troia, por Mswiiziro, filho de Aairrão. Os itYPh¿UffS›heTf1°5f_
cambaleantes, rebolando, vestidos de mulher, Bflfiüflflfifi Slffldflfs
obscenos, grupos de baccliantes semi-nuas, esmammaladas, es-
grenhadas, requebrando as nadegas em deusas lascivas com
homens disfarçados em satyros, erectope-ne, i'epr0‹?ll1Zl›9-Hi 6111 PH'
blico, nas festas dionysiacas, os actos mais inimiiiidos. '_

O Pliallo, sendo o attribute geral das divindades *ellen-
taes, emblema do sol (Osii-es. _13fl0=}Í10, Àdflfllfli A5.l_S¬ 51 e'fu“°›
bem assim o Lfigfmi dos Hindus), isto e, da fecundidai e i ii na-
tureza, os habitantes de Lampsaque conserto: am em cinto. Ê
proprio Paiiipo, representando-_o por uni _1u_niento con; a *Gti ÊÚ
em erecção, por ser elle o animal que mais adequa ainen -e

odia fi urar. _ I
P Colãphon, Cyllene e muitas outras cidades gregas ailopäa-
rain o mesmo culto sõb a forma de um iria-ros, fi81U`3“d°__° 'mm m
riril biirilado em pedra, ou H Eanes e Msacuaio ; e te-_0 šãfflfiffig
lisado foi esse culto, qne_ encontrarain-se a<lll@1_1@5 5121111 a*f_Í`°-
em todos os cantõesdä ärecia, ornados de grinaldas, postas
alli elas virgens mais e as. _ _ _

PO uso destes marcos se prolongon até aos nossos dias, bao
de muitos lembrar-se dos celebres frades dê 11@d'"i'1“_eÊ*”"
viam de sustentaculoás correntes que defendiam os_ ogida cãi-
ros publicos. Hoje, 62191'-6111 9-111118 @5Pfl}`S°5› 1*~fl_“lfi 5111» l*'3_d*-“Ê Ú
a entrada nas riellas e nos beccos mais estreitos desta Ç: Hdfll
O morro que, lia cinco annos apenas, proliibia o tia$ä_Í3 àiiã
carros pelo Bëcco dos Barbeiros na face lateraää.§f£} ne
Igreja do Carmo, era burilado pelos antigos mo e , ãiäiüiü
se nos oferece entre 0 edificio do Correio e o novo e ri-
do Bongo, um pouco attenuado embora, lembra ainda a sua p

Imtwb?a(‹Í¡lãÍšÊã.nili.sensivel e euiocionista, tal a Grefiifzi POÚETÍ3 *E350
não adoptar tambem com enthusiasino o culto de anéis,e deiãaã
de iniciar-se em todos os seus libidinosos iiiysteiios. Quem dê
conhece, pelas mais poeticas narrativas, os Sštlflb QUÊ 3699-? *
amores escolliera para seu delicioso i*etii'o. P3-llhflsz Ffiifãarf
Guide, Chypre, Amathonta, Mileto, (orintlio. o monte a,
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mil outros lugares se salientaram pelos templos que lhe fõrani
consagrados. E ai das douzellas que ousassein ultrujar aquella
deusa ; eram logo cruelmente punidas, fazendo-se-llies circular
nas veias as chaminas da iinpudioicia: assim succedeu as Pne-
ixarioss, as primeiras que a vingança de Vasos coagiu a pros-
tituirem-se, em sua desafi`ront.a, sendo passadas e repassadas
em carro por todos quantos se apresentaram para as desfructar.
Nem só as Paoi>.n'rinns, como as Mii,i‹:si.‹is, foram tanihem cas-
tigadas por seu odio aquella deidade, sendo obrigadas a per-
correr coinpletaniente nuas, como loucas, todo o Pelopoueso.

Piisnaa foi, a seu turno, uma das victimas dessa deusa;
porque, entre os antigos, a nymphomania era considerada um
castigo ao uienosprêço e ao esquecimento do culto de Vuniis.

Siiruo tornou-se mais celebre por seus desvios lascivos, do
que mesmo por seus talentos e pelo vicio lesbio, que ella propa-
gou. O impudor, personificado em Assina, e representado pelo
emblema de uma perdia, porque nestas aves a posição do casal
na conjuncção venerea e invertida, mereceu as honras de um
templo em 'Atlie_uas. Sabe-se que uma cortezã. dessa mesma ci-
dade, a bailadeira Corrrro, teve altares; divinisaram-na coin
o nome de Venus reles on analogamente --Potoqiieirci; e seus
Sac-91`d°Í€S› denominados baptas, celebraram saturnaes em honra
Êlâsšaadânsa ngctúiifatga e barata; nessas festas, os convivi-is ein-
Y g ¬ ni-se e en o em taças que tinham a forma do priapo.
i ao obstante, tao respeitados eram esses mysterios em Ccrintlio,
na Tliracia, na ilha de Chic, e em muitas outras regiões, que o
poeta Eorocis foi atirado ao mar, pelos baptas, por ter ousado
ridicularisal-o n'uma comedia,
gmgg;°_¡` ëgoflgšhfëlgoflilgfgãälguišãp extremamente considerada pelos
toleravam-se a mocidade de anfimgãi damfamamfi' qm mamdq:mimo. A propria hismfiâ celegti s,àanteS, e dePo1s.do niat¡¬1..
atearam as fuuestes guerras coiilia, “bo só asd depmvadafl queraptada; E bem assim a Bwin t oia ella Hntsiu, tantas vezes
CLES_ LMS que tão mm P_dI1l'a Assista, amante de Puni-
TIUM z amaníe de ` emeci a fora a Dsiiosruaiins : Laos-
mdmz moda PFUR0 G de Msraonoao; Gnycsas arroba-o dos pintores do 3 . 1¿es,mdad Il . 1°Y0ll, Pnarusa, cujo cõrpo

O a “cum” ° a"°°Pa3'° em Plena sessão do tribunal,
m ¬ - . . -as 'Wei °“l"'°tflm°› não botou paia deslumbrar o philosoplioXcivocaaro-'Pniis a 'i .nium b - › _ ffimlgeiada amante de ALn:-iai~ii›_aa, que,a acc nal, fel o queimar os palacios de Persepolis - Riio-
Nors anula '' que mm” escrava, accumulou riquezas tantos que
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poude construir a sua custa uma pyraniide. As saeerdotisas de
Venus, em Corintho, e as de Cythera, umas e outras ao servi‹;o
dos templos, eram obrigadas a depositar no altar da divindade
as espórtulas de seus primeiros f'aroi'es, para manutenção dos
sacrificios.

Os bordéis eram frequentados sem o menor recato. e por
todos indiiiferenteinente, como si fossem simples tendas de mer-
cado. O proprio SocuA'rns procurava, nos lupaneres, as certezas
de seu tempo, que se acliavaiii entao divididas por categorias:
imiuineras classes de barregãs havia, elfetctcivameiite, com attri-
buições varias.

Na Macedonia conhecia-se tambem o amõr entre homens,
aflirinando-se que Atsxaivnas era affeito a esse vicio ; os ancio-
res apontam HEi>HEs'ri‹›N como seu um-ante favorito. Generi-
i›..-ivio considera as demonstrações de pecar externadas, por
este grande rei, por occasião da morte de Hi:i>iiEsric¬.~:, perfeita-
mente identicas, e, portanto tambem no mesmo nivel moral, as
de .-'innisiio chorando a perda de À:~:ro:~:io: aqui-.›lle chegou a
mandar crucificar o medico que o havia tratado.

Àpezar da attitude que tornara a pederasiia na Grecia.
nem por isso era considerada a unica satisfação ciilii‹;zi\'el do
instincto sexual; e a propagação da especie não podeiido ser iii-
diiferente aos gregos, o celibato, não obstante a pederasiia, era
cerceado. Em Sparta, as leis de Lrcrnoo prescreviam penas
bumilhantes aos celibatarios; usos analogos existiam tambem
em Athenas e em Corintlio, onde se vedavarn aos celibatarios
até mesmo as cerimonias funebres.

Eraiiiiiioisnas amou quasi todo o sagrado batalhão de Tan-
nas; depois do combate da Mantinéa, dous bellos guerreiros
suicidaram-se sobre o seu cadaver, por não poderem resistir a
morte do amante.

Si da Grecia passarmos a antiga Roma, ahi veremos a dis-
solução dos costumes mais extraordiiiaria ainda, iiiornieiiie ao
tempo dos imperadores. Estava reservada a essa cidade encher
de pasmo o mundo inteiro com as suas vergonliosas abomina-
ções, depois de havêl-o assombrado com os seus triuinplios.

Nas familias patricias, era de boa praxe dar-se aos iilbos,
ainda iinpuberes, um bello escravo, que com elle partilliava o
leito, destinado a satisfazer seus primeiros impulsos voluptuosos.
Arenas denominava-os -inreriiii-iiirulos.

Nas suas Tusozilriiins, Cicsao diz que o habito de se despir
em publico era um pretexto, um caminho aberto a practice de
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actos vergonliosos: foram os gymnaslos gregos que iiitroduai-
ram esse costume.

Na opiniao desse mesmo auctor, o tão decantado rapto de
Ganiaisoss filia-se tainbem a pederastia.

Elfectivamente, por mais que se teime em confundir ai-iiíir
e amisade, a verdade manda que se coiisigne que esse e outros
factos identicos nunca se passavam entre os rapazes feios e os
velhos, mesmo bem conservados ;_e uma tal coincideiicia leva-
nos implicitamente a suspeitar da pureza de taes alfeições.

Em meiados do seculo II, antes de Ci-iaisro, iim tormoso
rapaz custava apenas um talento; entretanto, as leis, e notada-
mente a lei Scatinianna, prohibiam as relações illicitas entre
homens; os auctores, porém, enxergam na frouxidao das penas
uma especie de toleraucia aquelle vicio.

Antes mesmo de Roma caliir no dominio dos Ciizaass, iii-
nnmeros factos indicam que alli imperava soberano o amor entre
homens. E' assim que T. Vsruaio, escravo de C. Ptâxrio, foi
brutalmente castigado pelo seu senhor por ter-se esquivado
a seus favores.

Nunca houve, em ¡Rom_a, tantos celibatarios como ao tempo
de Causa e dos prime_iros imperadores. Foi tambem nesse pe-
riodo que a pederastia se manifestou mais desbragadameute z,
por outro lado, nunca tambem as mulheres romanas foram tao
depravadas.

Ç=EZfl~Rz 0 jãffifldfi 1'°1l1fl~110› digamos mesmo, o primeiro entre
09 DIWIEIPOS, tlƒlha ja vendido as primícias de sua mocidade a
Niconenss, rei da Bithyiiia; aquelle descarado adultero cha-
É:;âiÊÍ_0eãIêIugÊg3tfZe todas asi iizulliercs e ii. mi.õUicr de todos os

dos colijilges de seuoteãlnm pau e amar a sorte' da nim” parte, _ _ P0, VGIN10-se por sua vez obrigado a re-
Pfldlflf B- Pl`0P_f12'~ 6390-ia, (16 qflflm SB approximara Ctooio ein
ÊIÍÊÊOBS Igflhšilfifiggä nrocfturnos da Venus Sraiamu. Dion, Suare-

_ _ , e eie.n o caso de um tribuno do_povo que
Pedir* fffsse Pmmlfigada uma lei permittindo gozar todas ,nau-tas mulheres lhe aprouvesse. Os costumes t ' qmmpidos por aqueue tem 0 6 d es avain Ja tao cor.
celebra seus amôres com os ,s no B AUGUSTO' que Homem, , ' MP9-Zoe e, nomeadamente com Li-
É;¡Ê:§§s*$g)Y°ã8;lL"'S°á°UÊZ@l5l}-3 B 0 pzidico Viaoitib iminor-XANDRÉH ome e cimo; sua paixao pelo joven ALE..

CEzA2CT¿\âfš0ê;›cá›1°1mciro imperador romano e parente de Jui.io
f PW É Pëfiha de uranista. Affirma-se mesmo
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que entretivera relaçoes sexuaes com o proprio Jumo Guesa,
tendo sido, como dil-o Mzinco Asrozvio, essa a recompensa de
sua adopção. Em plena representação theatral, n'um trocadi-
lho de palavras, foi-lhe atirado maliciosamente o epit-beto de
Cfãfncedus (Crápnlal.

Mancini. transinittiu-nos o asqueroso epigramma de Au-
eusro contra Fotvia; e Awrosio, respondendo a censura que
lhe dirigira Auousro a proposito do seu matrimonio com Otac-
Parsii, patenteou a que excessos de lubricidade Octavio se en-
tregava com as principaes matronas romanas; não obstante, o
sonoroso poeta Houacio uol-o pinta como o modelo de todas as
virtudes, isto quando tão notaveis eram, nem só as suas de-
vassidões, mas ainda as da sua filha Juma, que se atirava aos
mais horríveis actos de desordem.

Caniouna era notoriamente devasso e uranista; tão alto,
como a famzz, fallam os indecorosos actos por elle praticados com
alguns nobres retidos em Roma a pretexto de refém. Virtuais
Cafrunno confessou publicamente que o imperador o e-ii.fer-mam
com seus excessos lubricos. O poeta Acsoivio, em quatro ver-
sos citados por ll1I.iiv'rEo.àzz.i, prova claramente que L?ai.isi:L_«z,
nos seus deboches, figurava indiflbrentemente como activo e
passivo.

Càniouna vangloriava-se de qiie sua mãe, .-Loairriim, ti-
vesse sido o producto do incesto de Aucusfro com a propria
filha. E esta, Livia, levada pela ambição, e no intento de salvar
seus creditos, arranjava meninas inda impuberes, que entregava
successivamente a sanha d'aquelle dissoluto.

Nao era só na corte que se observava o espectaculo da cor-
rupção e dos desmandos; as proprias damas romanas instrniaui-
se nas artes da volupia. Por esse tempo, Ovimo dava lições de
amor e de lascivia; Oa':rui.i.o, Tieuimo, Paorsacio e tantos
outros poetas eroticos da epoca não se limitavam ao mero ga-
lanteio, mas celebravam todos os excessos da licença.

A Oamouta succedeu, no tliroiio romano, o não menos de-
vasso Cnaumo. Pompeu, seu genro, foi apunlialado nos braços
de um rapaz de rara formosnra, cujos encantos frnia tambem o
proprio sogro.

Gates. e Ornão foram dignos imitadores de Nano.
Doiziiciiiivo, o devasso a quem Juvniv.ii. denoininava o

Nano calro, dava-se sem rebuço ao vicio contra a natureza.
' Tiro, o bondoso imperador, passou a posteridade com o
stygma de pederasta .

.1  
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Afflrma-se que Donlcmso, seu successor, entretiv era
relaçoes illicitss com Ctomo Ponuo. _

Nueva era tambem pederasta; sendo notorius as suas relu-
çües seuuaes com Domcmno, que lhe succedeu.

Como caracteristicas dos costumes da epoca, Fsunnuoo
Gnsoonnvlo nos apresenta este facto: um cidadão da respeita-
bilidade e coragem de 'l`nâ.:sNo dava-se afoitamente ao amor
entre homens.

Apronio, não mais podendo tolerar os desgõstos que lhe
causava e iucoustancia de Àonmuo, successor de Tnsúàno, sui-
cidou-se, precipitando-se no Nilo.

O imperador, inconsolavel pela perda de seu favourite, cuja
morte chorou como se chora a perda de uma espôsa. (ol ~z‹-Ziebrifer),
fundou cidades em sua memoria; mandou erigir um templo de-
dicado a elle; e multiplicou o seu retrato, de rara forrnosura,
em medalhas, estatuas, algumas das quaes existem ainda.

Representavam-se em público deusas lascivas, e os fomion-
gos, as umbigados, os jongos oƒricmtos, os passapés, os col-ubopés,
que deram origem aos kzmkons, vieram até aos nossos tempos;
comqnauto um pouco mais decottes do que vemos hoje, mais
não são do que os antigos bailados das ruas. Executaram-se
por igual pantomimas livres, afim de provocar simultaneamente
o appetite das platêas e a lnbricidade das barregãs.

A essa depravaçao geral que tanto concorreu para enerva-
mento dos antigos poros, e, assim enfraquecidos, entregal-os,
physics e moralmente, a seus dominadoras, não foram estranhos
o uso o_o abuso dos-aphrodisiacos e dos pbiltros, que atearam n
concuplscencia. Os proprios pastores conheciam as propriedades
de certas plantas para excital-os; e, pelas eglogas de To socorro
e de X- memo, sabemos que feitiçarias magicas empregavam
as pastores para enrabichor os amantes. -

Na corrup_‹_;ã.o romana, os philtros nao eram, como geral-
mente se suppoe, de todo em todo inuoxios: Lucnscm e CALI-
oUL.›.Jenlouqueceram aos prnnoiros haustos de um delles.
E até êleítígränágles säbâtanclas picantes, muitas vezes perigosas
o hiPP°ma1Íes ue see mdmo 0 eãperma, O gang” menstrual'da agua qnašdg ao» ciogllël o uns, o humor que escorre da vulva

, _ _ _ , , segundo outros, o deposito sebaceoque o liquido ammotico da egus. deixa adherente no potro. Ou
entao associaram-lhe uma planta que tornava as eguas furio-
ÊIRS; - _ . . .menêf-É: Iiaembãm varias drogas e especlarlas ainda un1versa.l'-

P ga as como condlmentos excltnntes.
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A primeira daquellas fórmulas chegou qnasi intacta até
nós, porque, ainda hoje, as mulheres, mesmo na familia brazi-
leira, e com aquelle mesmo intento, isto é, de prenderam os
amantes nos braços .do amor, lhes ministram, sob numeros tati-
dicos, de 3 e 7 ou de 7 e 13, gottas do fluxo catamonial, em uma
chicaro. de qualquer bebida aromatica (cha, cafe ou matte).

O proprio Vinum hr'-ppocraficum, posteriormente denomi-
nado Híppocras mais não era do que um macerato vinliom de
canella e dentes de cravo, emulsionado com amendoas doces,
tendo em dissolução almiscar e ambar, e adoçado com mel.

Nem só os philtros, como os aphrodisiucos, vendiam-se pn-
blicamente em Roma, e, como taes, eram ostensivamente apre-
goados.

. . . Héc Thessola *re-ndif
Phíltra qwibuls oolermt nzentem ro:core mnrifi.

Bem como nas armas, nas artes e nas sciencias, certo e que,
mesmo entre os devassos, houve heroes; e, que, de per com a
crapula, eram tambem crueis. Dão-nos exemplos disso Tlnsulo,
GàL1oULA, Nuno, Domlclnso, Common, Hn1.1oo.àu.àLo e outros.

Como o tigre em seu antro. Tlnsnio, em Capréa, praticou
todos os horrores que a. cabeça humana jamais poude conceber:
chegaram-se a inventar vocabulos para exprimir as torpezas
imaginadas pela mais desenfreada luxnria, pelos mais extrava-
gantes caprichos desse devasso; as mais licenciosas pinturas de
ELsPHs1~rr1s, as mais indecentes obras de Pnsnusszo, mandou
elle accrescentar obscenidades nunca vistas em Gapna, nem
mesmo em Sybaris, para excitar-lhe os sentidos ja embotados
pela velhice e pelo esgóte de todos as sensações. Para dar
pública idea do que venho aflirniando, bastaria consignar aqui
algumas miuudencias não menos estranhas de sua vida, contada
por Susrromo.

Não fal-o-hei, entretanto; e não o farei, menos por amor
â virtude, que não e o meu vicio, do que por culto á dccsncia.
Gonsignarei apenas, isto mesmo a correr, que os rocabulos mais
sordidos, as manobras mais estapafnrdias, as posições geral-
mente chamadas ocademicos ou classicos ou de oito escoío (por
serem tambem as mais torpes), e as contorsões mais obscenas,
íõ¿am todos creadas, foram todos inventadas em homenagem e
honra a este refinado libertino. De feito, assim como o guloso
filtra os vinhos mais generosos e puros para agu‹;.ar-lhe o appe-

|l'I-'¡I.-¡,I |_|'i
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tite, assim tambem aquelle derasso apnrava, levava a ultima
essencia os requintes da carne, tão só pelo desejo de crear novas
e cada rez mais extravagautes delicias. Assim, as expressões
a seguir, propositalmente por mim conservadas em latim. sao
symbolos dos prazeres que elle frnia, são fructos do seii tempo
e da geutalha que o cercara:

fcllare, rri'ss‹i-r‹¬, rrrerr, jr-ira-rr, -¿rrziiiini°e, prefliizfcnrii, ziliicfi-
ilissore, si¡.ihiiiiussm'‹=, clio1c~ídi`ssui'e.

Taes vocabulos, que passaram para todas as linguas e dia-
iectos, encontram-se em Eaasiuo, em Mncnsius, e em quasi
todos os auctores do tempo.

Os gregos e latinos dispunham de inuitos e variados roca-
bnlos para designar os diiferentes agentes das volupias mais
iníamesz pellex, -iiirretriiiv, scoi'i'-aiii, Fono, seciifu?ei`u; ziiit-iria,
dionde a expressão pêjorativa ainda hoje usada; spiireo, lupa
alisar-i`o, siibícriilzmis, polaestiíco, -irioctiiihi, Iiímdo.

Entre os do genero masculino: oioiiyoiicz, 1›roc~z`, Zascfivi,
?e~ii.o~iiez ogiiiriem.

.Os latinos tinham, a seu turno, correspondentes para muitas
das expressoes gregas, algumas das quaes ainda hoje figuram
nos auctores modernos: cifiifrdi, oieti, eiiibasicetí, ctiiimflizfiiigiies,
tiiioboiozrs. etc. Faziam-se expressamente euiinucos privados
tlao so dos testiculops, conservando porem a verga, para que pu-
iessem as mullieies montal-os sem perigo, e iiesabiigaiianiontg,
E gostaram muito d*elles, porque, alem de muito frzf¿;.‹_;_ com
elles - ubofrtiro non est opus. '
_* L?.›.Lioi:i.a começou pelo incesto com todas suas irmãs, e
fƒifë em Ií'f_€=?›€I1QH›_fln propria esposa; e em meio dos banquetes,
'U' Sm (105 D1`0P1`10S f-`›0I1VlVfl›S; prostituio as irmã.s mais moças.
ainda Ímflllbëfes, íiiipliiiiies, sem ellos coin os seus favo: itos e'ú L .H Í P J gi L Q 1 Läëflrlèeäflëüeã ameapaiia-as depois com a morte; arrancava as inn-

br ~ mam 05, Pala gozal-as em presença d'e]les; revistara
PH lfiafiliffifitfi 35 Pflzltes pudendas das mais illustres ronianas
que couvidava para seus festins, e as fruia, alli mesmo p¡¡b1¡Í

!camente s . . . ., com o mesmo descaio com que procedia ao minucioso
exaäie. Verdade é que o terror inspirado por tal monstro, ob;-i..
gw Ú 03 mando” 3' ser ÚÚÉÚPÍWBHÊHB, embaraçava os magoadosde se rlesff . . .1 d *f93‹1`@m,ile se revoltarem. M_acui~ias tinha ja cochi~
a o por Ateusro. O costume de se deitarem em triclimios du-

rante a ' ' - .C L ff Yefeltöefl, favõrecia as tendencias lubricas dos roiuanosa ioi, La enlouqueceu pela belleza de Cesoimi que elle ez unflzi
com letanie ' - - ° p.P 11120 nua, não só aos ultimos, como até aos convivas.

'__ . . _'_' -H '_ _ _ _ , _ l IIÇ |I|Iq ll-IIII l l III 1- _ __
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Essa mullier possuia no supremo gráo, como disse Suirroiiio,
todos os artificios da mais desenfreada lubricidade, sendo aliás
adeantada em annos.

Aquelle devasso commetteu outras abominaçoes não menos
incriveis, chegando a converter o proprio palacio em 'rasto bor-
del. onde moços e velhos, não importava idade. coucorriam di-
recta e indirectamente para sua ostentação e luxo. A qualidade
que elle mais apreciava era a impudeiicia, vaugloriando-se de
ser, elle proprio, o principe de todos os crapulas.

Deixariamos em silencio o imbecil Ceacoio, si a famosa
MnssAi,iN.i nao tivesse excedido, pelos actos da mais bestial
luxuria, e os deboohes mais vis e torpes, todas as muudanas do
seu tempo. Não bastou a esta imperatriz desposar publicamente,
ein Roma, á. vista do proprio marido, Sitio, que ella constran-
geu a repudiar a conserto. Disfarçada em meretriz, percori-ia
os alcouces mais sordidos, onde escolhia o homem que melhor
pudesse satisfazer-lhe os impulsos da carne. zlcraiiat refere
actos horripilantes d*esta devassa; e Pi.i.\iio attesta que ella
excedia, em tudo, as mais desbragailas barregi.s de seu tempo:

Die ac nocíe superam qiiiiiío ez' vígesimo roiiciibit-is.
Tiuaaio decretou uma lei, que tornou-se precisa para im-

pedir as fidalgas de se prostitnirem em público _; elias, porém,
illudiam o espirito da lei, abraçando abertamente a protissao.
Mnssaniua obteve o singular triumpho de ter sido acclamada
invicta, ao deixar os bracos de quatorze athletas dos mais robus-
tos; era. nada mais, nada menos, que o diploma de iiisaciavel !

Assim como os acepipes prohibidos mais aguçam o appe-
tite, assim as medidas prohibitivas da immoralidade convidam
ao deboche.

Nnao estreiou justamente, iufringindo ate a propria reli~
giao, pois praticou o sacrilegio de abusar de uma vestai, crime
de que se accusa tambem a Hiz':i,ioo~aa.zii.o, cuja inipudencia
levava-o a repetir constantemente esta phrase, que, no dizer
'de Laiu1>aii)i:, lhe era habituai: O pzulor ef zona oiciitira con.-
voncionol: não ha parte alguma do cõrpo que se -não preste fi ser
gôzada.

Nano e Aoaireiiia, sua propria mae, entregaram-se juntos
a voluptuosidades iucestuosas, que tao só a depravaqão assyria
puesenciara, com horror, entre Sssiiuàtiis e Nino ; pois bem :
esse mesmo Nano, alem do mais., manda rasgar as entranhas
dessa mesma mulher, que lhe dera o ser, e cuja vagina elle

2 li. S.
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gôsara lubricamente, para contemplar o clanstro em qiie fora
gerado; e depois, assassino da propria consorte,_esposa soleinne-
mente o euuuclio Sroaus. Hei.ioouiii,ii.o, o imitador de Nuno,
não menos longe levou aquelle delírio, com o ennucho Himno-
cnss : sie o-iazzcšt, nt eidem. ingu-vivia oscu.lanotnr, ƒloralio sn,‹:z`.‹r. se
izssfrierâs celeorore. Nos mais bizarros festius, em que fiu:iii°avam
como convivas os tigelinos, Orníio, e tantos outros luxuriosos
perdidos pela iufamia, Nsao gõzava Doiwriioaa, griipando em
torno rapariezas nuas, que bailavain lubricaiueute: per Zi-:cito mhz-
que il?-.ieifrr dufuzs, ~nz`h-il ƒiugil-i rali-querat que cor-raptior a_‹j;z›rr-t.

Em sumnia: para concluir a descripção desses horripilaii-
tes espectaculos, só dignos e só proprios da suprema potencia
do despotismo, reunida a. tudo que o ouro e o luxo podiam anion-
toar de lubrico, impuro e extravagante, accresceiitarei que e
curioso vêr os historiadores consignar pundouorosos essas de-
gradaçoes ultimas da liumanidade. Entretanto, ellas são menos
objecto de escandalo aos olhos da philosopliia, do que de obser-
vação dos excessos a que pode attingir a especie liuniana.

Hsniooanzito, que L.~i1ni>aioe defiuiu em uma so phrase,
naquella que acima cousiguei, e que não reproduzo aqui para
não ser coagido a trocar de penna; Hntioo.›ieai.o, dizia en,
anctorisou todos os demais c-ramos a todos quantos praticassein
as maiores obscenidades em sua presença; e elle proprio nao
duvidon afirontar publicamente o pudor, percorrendo, completa-
mente nú, as ruas de Roma, num carro puxado por mulheres,
igualmente nuas. Nuno, a seu turno, entre muitas outras lou-
curas, cobrindo apenas as costas com a pelle de um animal
feroz, assim se apresentou tambem em publico.

_ Para não alargar muito as dimensões deste capitulo, bas-
taria repetir os factos que MAaciâL e outros autores iiiventa-
riaram em seus escriptos.

_ _ Snuecs ja dizia que as mulheres entregaram-se a rlmgmflfi-
czcms estranhas.

Poder-seflzia mesmo pensar que a malignidade publica, não
poupando, e inversamente preferindo sempre os poderosos do
SBC-lilo, empresta-llies os actos mais aboininaveis, no intuito de
Iflfflai-os odiosos_e execrados; mas, quando de tantas miserias
e intarnias nao tivesse ficado uma infinidade de monunientos e
Y'-Êhflulaii Wes 0°"_l0 Pfiflffls gravadas, esculpturas, estatuas epinturas reproduzidas nos quadros obscenos de Jui io Roivimo

r . . , , ' ' 1Caaascns e Picisno, não seria verosimil, por exemplo, que
Paraoszi só tivesse deecripto costumes imaginarios, e que sua

.__19...,...

Quortilho, esquecida que fora virgem, encontraria, talvez, ainda
seguidores em outros paizes ? r

As bacclianaes do outono, de que se originou o carnaval,
eram aconipanliadas de toda a casta de obsceuidades, do mesmo
modo que as festas dionysiacas dos gregos, que as originaram.

Naquellas ‹›r,ç›,'ias desenfreadas, a. libertinagem attingiu pro-
porções taes, que o Senado foi obrigado a abolil-ao no auno de
õifi-t de Roma ; renppareceram, porém, mais desoabelladas ainda
ao tempo dos iiiiperadores.

Não esqiie‹¿âvi'i'ios o culto da bõa deusa Sras, a Vasos, da
qual Ssi.oE:~i se occiipou lfinganieiite, apontando as lubricidades
venereas a que davam occasiâo seus mysterios iiocturnos, ein-
hora delles excluissem os liomens. Nas festas lnpercaes, nas sa-
turnaes, a licença tocava a seu auge; uellas se execiitavaui
fzaiiqões cliul-as, tão repugnantes na fúi'ma como no fundo.

O culto de phallo. ou de Panico, não foi transportarlo da
Eirnria para R.oiiia__ pelos coryhaiitas e pelos cabiras? As mães
de familias mais respeitaveis irão erain as encarregadas de levar
publicamente grinaldas, que collocavani sobre enornies repre-
sciiiafƒies do menibro viril ein erecigãio, como dil-o e censura
S.às'i~o A‹.âos'ri;~<iio? Este symbolo obsceno não se osteuiava
por toda parte sobre os deuses 'l`i~:a›.ii‹:s, nas prai;as, nas ruas,
nos jardins, nos proprios templos? Chainavain-se então, ora
nirfti-mais oii tntáizos-, ora fzisrffiizéun ; e, figuras identicas pen»
díam inditferente e naturalmente, ora do niveo collo das don-
zellas, ora dos roliços braços das muiritcebos, ora do pescoço da
innoceiite creancinlia, para preserval-as da cobiça e dos z›nz:Er;›s
atirados; e - o que é mais ainda - era costume religioso soil-
tarem-se as noivas, ao voltar da ceremonia, em cima de um
fosf'a`:~'irtiii de enornie proporção. r

Em resunio: quaes as divindades invocadas pelas jovens
roniauas? Sâfrnarvos, ut smiiien c‹mfz‹›'ef,~ Lisias e Linsaà, of
somo-n eim`ttei°e-nt.' .T.«\:~iirs, ut ,jaiiaioliir ~afei'¿ o;zrra`r'eÍ.' Vi'rii:‹i*s,
nt. ritmo. th-.'i~i'nt; Sazvrriuus, sensu-iu ':" -Saa'i¬o Aoâisriaiio cita
ainda, entre outras divindades, as deusas l'ii`r';;~iriir*'1is:Ís, Volu-
pio, Si-zÍ:oi.-tthr, Sêi°mi.iaz, Pertzrn.‹lii, Promo ; os deiises, Jagfoãiiéiis,
iS'~a(›-¿Í9w.s, il!-:mm-a‹«s oii Priapus, etc.; e eram todos evocados
deliranteniente durante o coito.

Não admira, pois, que iiiii povo que se gloriava de ser a
pro;;›;eiiitiii~a de Venus e de Marte, oriundo de Roiui:i.o e Reno,
bastardos aiuanientados por nina coi¬teza, a Lapa, d*onde se
deriva Eopuõn-o-r, iiuo fosse dotado de costumes niuito puros.

1 \
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A certeza Act Lauamrrta, como se sabe, fora celebrada, em
Roma, sob o nome de Fiona; e os jogos flo-roer não podiam --
por sua licença -- ser assistidos pelos oensores. ,Y

Nao nos objectem com os exemplos de Lncnntzla, de \»1u-
onvla, e de tantos outros attentados ao pudor vingados pelo
povo romano, como prova de seu respeito pelos costutnes ; eram
a revolta natural contra um ultraje, eram o grito da indigna-
ção levado ao desespero de um cont.ra a tolerancia de muitos :
da-nos disso testemunho o hespanhol Conde Ju1.1.=uvo, que cha-
mou os Sarracenos para sua. patria, porque um rei lhe roubara
a esposa.

Nem com taes exemplos ficaremos menos convencidos de
que, mao grado o excesso de vícios entre modernos, aos antigos.,
e principalmente aos romanos, cabe a supremacia na vertigi-
nosa carreira da libertinagem.

Estas declamações, alias perfeitamente baseadas., servem
quando menos para demonstrar que não nos acliamos hoje, mais
corrompidos que outr'ora.

Ao contrario, a dar credito ao que nos refere Bnoivnr, oe-
lebre theologo inglez, em sua Theoriu do globo, quanto mais
nos renlontarmos as primeiras idades do mundo, tanto mais ve-
rincaremos que o homem foi vicioso, bem merecendo por suas
abomlnaveis impudicicias 0 terrivel castigo do dilnvio. A filha
do homem foi a primeira a tentar os proprios anjos, enlevados
por sua belleza.

Terra mais ardente e fertil, sahind ` zdas mãos do seu
creador, ainda aquecida ao fogo central pinlitivo, tornava as
creatnras tanto mais vigorosas e vivazes, quanto mais iucendidas
na escala de todas as paixões. A nos outros, abortos degenerados
desses poderosos patriarchas, que subsistiam aos secnlos e se
reprodazzam até ao ultimo periodo da velhice, apenas restam al-
gumas scentelhas daquella chamma inapagavel do amor, em que
äffiaâe 33111-2ÊVfi111; não longe, porém, a terra fria, arrefecida
de eunãzhíitfleflãè Iàluooàläio muito o que perdurarasão essas raças
Games ngm elasmsg Sos prípoteutes, e seremos entao cantos e

É, 0 que se Varig vlš u es, mas por falta de energia vital.
Antefi de estudarcopbnotcorrer deste traballio. _

eia em ag nações m0de9I"n:]'s°¡`_1n3Bt<:{m e sua pernlclosa lnfluen-
a revolução ue ' mms lgarm' empoia' .M de leve*fl , 1108 Cofitumee, operou o christiamsmo, e bem
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assim, tanto quanto interesse ao assumpto, antecipemol-a de
algumas palavras sobre esses costumes em as nações idolatras.

Seja qual for a opinião que se abrace, em plzilosophia,
sobre a religião christã, os factos demonstram haver ella refor-
mado os costumes que o mahometisrno e as outras religioes,
então mais espalhadas, mantinham em relaçäo á. iibertinagefn,
chegando mesmo a prescrever a castidade em absoluto, e a con-
tinencia acima das forças da natureza humana; e isto foi ao
ponto que Onxosnss e alguns imitadores seus fizeram se cas-
trar, para so assim poderem alcançar a salvar;.ão.

Impoz-se o celibato, e sanccionon-se a rnonogamia como
lei sagrada ; os apostolos pregaram com tanta convicção quanta
eloquencia contra as aboininaçoes nos gentios, obrigam'lo-os
assim a corar de suas infames lubricidades. Debalde tentar-
se-hia negar, por maior que fosse ainda a deprava‹;ã.o dos par,-os
do Baixo-Imperio., em Constantinopla ; certo é que taes exces-
sos eram condenmados por virtuosos bispos, taes como S,àa'ro
.=tnenos1o, e outros, ao passo que o paganismo inversamente os
favorecia.

Nesse entretempo. Jnsrlxlarvo formulou regulamentos con-
tra a prostituição. Nano vale isto tanto como atiirmar que não
continuasse a castidade a ser sacrilicada aos erros luhricosz
varias seitas perduraram ainda entre os gnostieos, os basíli-
dianos e os carpocracianos.

Estes ultimos, rezam as chronicas, acreditando, por mal
entendida piedade, que era-lhes dever approximarem-se tanto
quanto possivel da natureza pelo culto, despojavam-se das pro-
prias vestes, e, completamente nús, os sexos se confundiam e
misturavam nas assembléas nocturnas e subterraneas em que se
celebravam cerimonias religiosas.

Taes deboches foram depois reproduzidos, no decimo pri-
meiro seculo, porTaaNqU1mN1o ; seus sectarios practicavam, a
pretexto de devoção, as maiores incontinencias, e até o adulterio,
sendo entao perseguidos, na Saboia, sob o nome de tnrivazpinos.

Embora não seja dillicil encontrar, na idade media, exem-
plos de luxuria, o que não ha contestar é que havia muito péjo
nos primitivos habitos dos harharos do Norte, que invadiram
as províncias do imperio do Occidente. Elles enearavam real-
mente com horror as dissoluções dos antigos dominadores do
mundo. Sem justificar os bnlgaros do vicio que lhes era attri-
buido, observo entretanto que, em todos os tempos, procurou-se
macular odiosos inimigos com accusaçoes infamantes. E' assim

t |
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que os hespanhoes, para atteuuar as suas atrozes harliarias,
iniputavaiii aos infelizes Mexicanos e Peruanos, que elles ilegiil-
lavam, o nefando vicio da sodoinia : culpa de que os absolveu o
veneravel Las Casas, bispo de Cliiapa.

Pode-se, portanto, affirinar, sem receio de ciiiitestaçaii, qiie,
na generalidade, naosó na Europa, iio Oriente, coiiio nos paises
todos em que o christianismo aboliii o pagaiiisino coiii os respe-
ctivos cuitos das paixões iiaturaes, disfarçadas soh os nonies de
\"i=:sus, de Paiaro, de Baoei-io e de diversas oiitras iliviiiilades
aliegoricas, a luxuria tornou-se peccado ante a moral religiosa,
sendo a pudicicia convert-.ida ein honra; e isto acoiitecia ao
mesmo tempo que, em todo o resto do mundo. o acto da repro-
i'iiir.ção continuava. não só na categoria das obrigações. coino até
mesmo saiiccionado por leis religiosas. Entre os Hiiiiliis, o culto
de plialio. ileuoininado Lingaiii, perdura. ainda como outr'ora;
aiéiu da pluralidade das mulheres, observain-se alli ranclios de
raparigas, que se ofl`ei-ecem a incontineiicia pública: sao as hai-
ladeiras índias ou moiigam.y; as dansarinas, cantoras e as hai-
lariuas actiiaes. O mesmo se nota em :¬`iã.o e ein Tonkin.

Si existem, ainda hoje, relativaiiiente, poucas bari'egã.s na
Turquia. e porque a mulher, n'aquelle paiz, não passa de sim-
ples mereadoria, que se expõe nas praças públicas, e qualquer
poile adquiril-as a baixo preço, e ostensivamente como concebi-
nas; de resto, os turcos preferem tambem os prazeres prohi-
tudos.

Na China, os paes que nao podem sustentar as filhas, lan-
çam.-n'as as delicias do populacho, obtendo para esse fim uma es-
pecie de caderneta legal para o franco exercicio da prostituição.
as chinezaä, essas _eiii.regain-se aos prazeres solitarios com des-
fáfäI:)i:pri;ai_ard1‹›r. Nao ha, talvez, paiz, que tenha maior numero
mas mašfiär-eqíšélälteagaífllléllfl èflãfi P_Bl'segiiidas pelos homens nas
gemas entregam -as _i _a oucliiiichina, em Calicute, as don-

. primicias do seu corpo as divindades--- ou
anteÍ)- aos respectivos sacerdotes. if
Madagascar no Thibeto Iiind iigiii 0,10, Ã0.m,um moh. de fefro' Em
Puberes erain deflõradas elo Gio Wmbanimemnas muda lm-as raparigas mais digpumdiâs E primeiro que se aiii-gsentava; e

Por que oflereciam maiores iiiamdustamente ES mms devassasiOs africanas süb um céu :girl rivàis aos Prazeres sensuaes.
incessantemente nas L' ' am Dr-' -pa're.çeml° °9"°r'meS_ veias o tôgo da lascivia, sao tao ciumentos

9
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quanto quentes são alli as mulheres; entretanto, povos ha, ua-
qiiella região, que, não só prostituem as filhas, como trocam as
mulheres por um frasco de aguardente. Na Côte-d'Or, as moças
gabam-se de ter tido muitos amantes, e trazem, como testemu-
nlio, innumeras dadivas e enfeites, que representam outros tau-
tos despejos dos vencidos. Os Anzicos e os Jaggas menosprezam
a castidade e a esterilidade. Entre muitos desses povos, para
se obterem favores celestes, fazem-se prostituiçoes geraes, como
n'out-ras partes prescrever-se-hiain preces ejejuns: correspon-
dein aos jiihileos na Serra Leoa, no Manjanfibo, em Loango,
Benin, Andre., no Senegal, em Cabo Verde, etc.

Por morte do rei de Malimba, a rainha. pode escolher indif-
ferentemente um liomein do povo; e no reino de Juida, dous ter-
ços das raparigas vivem exclusivamente da libertinagem; e,
como ii espórtula é insignificante pela abundaueia da merca-
doria, ellas são coagidas a receber diariamente innumeros fre-
guezes.

De resto, todos esses povos, além de precocemente puberes,
apressam a nubilidade das meninas por meio de gozos prema-
turos. Os negros, mais libidinosos do que debochados em seus
prazeres, só procurani entretanto sacial-os dentro da ordem na-
tural.

Sabe-se, comtudo, que os insulares do Oceano Pacífico e os
dos Arcliipelagos indianos, de raça malaia, procedem inversa-
mente,_commettendo os maiores excessos. Fazem-se descripçoes
lascivas de costumes, não só do Haiti, dessa nova Cythera,
como tambem das ilhas visinhas; e a lubricidade por tal forma
enfraqueceu alli a especie, que muitos nucleos d'aque1las terras
acham-se hoje, ou dcspovoados, ou degenerados.

Nas ilhas de Sonda, nas Celebes, nas Molncas, são os pro-
prios paes que colhem as primícias das filhas, certos de que
aquelle qiie planta uma arvore deve ser o primeiro a saborear-
lhe os fructos.

Coiiiquanto os nossos selvicolas se nos affigurein pouco ar-
dentes no amõr, o que não lia negar é que, nos primeiros tempos,
as indígenas entregavain-se facilmente aos estrangeiros; 6 GS
selvagens ainda hoje pouco respeitam, para o coito, os laços de
parentesco, de modo que chegam mesmo a dormir juntos, e na
mais condemnavel promiscuidade.

Não obstante, como já. disseinos, e não cessaremos de repe-
tir, alles quasi desconhecem a pederastia. As duas Americas, as
quaes se attribue a disseminação da syphilis, desse flagello que

i-Í- _ _
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envenena as proprias fontes da vida, as Americas nao offerece-
ram nunca os mais obscenos exemplos de cor:-upçã.o que nos
apresentou o velho mundo, e de que os europeus queixam-se de
haver d'aqui levado conio castigo de sua inteniperanç-a.

,.,_,___.................-¬-..-w-v-í----

Lanceinos rapido olliar retrospectivo sobre o desenvolvi-
mento e intlniçao da libertinagem eui as liodiernas nações euro-
peas.

Foi realmente na Europa moderna., no apogêo do luxo e do
coniniercio com todas as partes do mundo, que la renascerani,
não só a lubricidade, como a libertinagem, essas eternas com-
panheiras da riqueza e do ócio.

Antes do decimo-terceiro seculo, já. as repnblicas da Italia,
-- nomeadamente Veneza e Florença --, nadando nas delicias
da opulencia que o cominercio do Oriente accuniulara, e a cífirte
de Roma recolhia do dizimo dos tliesouros que lhes enviava a
piedade dos fieis, ja por esse tempo, reato, se liaviam simulta-
neamente multiplicado, em seu seio, os vícios da mais vergo-
nhosa corrupção moral.

Avinliao, para onde transferiu-se, por vezes, a sede do pa-
pado, nao podia escapar aqnella depravação. Era qnasi impos-
sivel que o grande numero de ecclesiasticos, reunidos, e certo,
em varios conventos, mas em todo caso conglomerados em uma
só cidade, postoqne sujeitos ao celibato, na verdade se absti-
vessem completamente das relações sexnaes, tanto mais quanto
äivllam na abnndancia, no regaço da fortuna e da santa. ociosi-
fll 6 :assim é que Boccscro, Psrnànciia e DANTE pintaram com

as mais vivas cõi-es as dissolnções dos frades do seu tempo. De
resto, o co_nci_irso imnienso de estrangeiros, que, não só as pom-
pas da religiao, como a propria curiosidade, attra.`niani ao cen-
ägi (Itá mando catholico, multiplicou necessariamente as causas
d ip 151 W930 6111 391113, qne, na idade media, era a domina-

ol aàos iieis e dos povos supersticiosos.
em nllë if-*Oi Tfiillifii teve realmente vasto scenario de deboche,
mi E d giiírou. com singular primazia, em 1347, Joanna I,
avglntfláraš èaípoltes eE-condessa de Provença, celebre por suas

9' 3” 95- 5 -3 Princeza tão piedosa. quão devassa
gi” ärafh alguns. fiüfliflvfl apenas 23 annos. Antes della, ii

Ha Qvfmfizifi-U0, em 1300, organisara casas de t l ~ -` -em 1201, Ja as cidades do ineiodia da F 0 Bulma'emma VI e VH da F rança as reclamaram ;
. f mflfifli 00111 12068» a. sua prudeucia e aber,
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fundaram, em Tolosa, abbadias (con-i.¬e«ntz'n1ios, convenfiflhos),
para o mesmo fim ; e favonearam estabelecimentos identicos em
París, corn regulamentos especiaes e cadernetas de protecção.

Os papas Junio II, Leão X, Sino IV e Cio-insere X-'II
auctorisaram tambem as casas de tolerancia, reservando os
proventos que se arrecadassein para asylos de magdalenas pe-
nitentes ou arrependidas.

O (_)riente fornece realmente valiosos dados sobre o amor
entre homens, na idade media. Ao tempo de Cozvsràivrzsfi exis-
tiam ja, em Constantinopla, ninitos bordéis niixtos, isto e, onde
se podia indifferentemente procurar homens ou innlheres.

No reinado de Bniazero I (1389-l4fl3i), a pederastia se
generalisara no Imperio Tiirco. O vizir ALI-Paciiâi demonstrava
a. todo o momento a sua qiieda pelos rapazes cliri;-itãos; tão so
por seus dotes pliysicos, elevava-os logo a categoria de pagens.
Diz-se mesmo que fõra. esse o inicio, a franca manifestação da
pederastia no Imperio Ottomano.

Muitas guerras contra os cliristãos só tinham por objecto
proporcionar rapazes bonitos a devassidao dos turcos, enchendo
ao mesmo tempo os claros que se abriam na classe dos pagens.

A péclia de iinmoraes atirada aos musulinanos visa. rnenos
a existencia dos serrallios e institiiições analogas, do que a fre-
quencia da pederastia entre ellos.

Innumcros poetas orientaes, turcos ou persas, alistarani-
se pederastas. Rcscnsivi, o virtuoso Sesapi Tscaetitei, o cele-
bre calligrapho Scaci, poetas turcos de grande nomeada, re-
velaram-se francamente nranistas; e Sam, H.-iria. Msvrnasà,
Dsciinnannnniri Ruiui, poetas persas de igual valiniento, es-
candalisaram o pudor público com os seus versos abertamente
consagrados a lindos rapagñes que se entregaram pederastia
passiva. `

Hsaonoro e Hirrocnarss descreveram uma peculiaridade
dos Scythas: os rapazes vestiani-se de mulher, para se entrega-
rein a toda casta de occiipações femininas z ãliriisa, citado por
CHEVALIER, interpretara já essa extravagancia como uma aber-
ração do senso genital. Kaaifri* Eeise esposa esta opiniao.

Difficilinente se pode esboçar, ainda que a traços largos, o
historico das perversões sexnaes ao tempo do christiaiiisnio, na
idade média. e mesmo nos tempos modernos, até lim do seculo
XVIII. Resalta, porém, de um precioso livro de P.=ii:i.o Z.icciii.is,
citado por E. Hoirriúans. que a pederastia achava-se ja muito
disseminada nessas épocas.
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P111* 111111111 1111111, Í1\l'.11~1'1'1~:11.111?..~1 p1'1~.1~;~111111e, 111111 111111111 ¡1l11›11111111›.1111
,çe11e1*alisu11-se: 11111 l1`1°11111;11_ 111'i111f.ip11l1111=.11t.e 1l1+1111i111l1111 (!1'1111111l11.1¬'.
P1111.11›1=1:_ 11 B11ll11, l111'11.11t.1111-1111 e111~11'gi1f.11.1111~111t11 1111111111 111111111-
ll111111.1-» ¡11'111:1.i1111; i`11i 1111 51111 1'ei11111l11 111111 se 1li.~'1í~.11t.i11 11 111111--l11'1‹1
p1'111:1~1=s111 111111 'l"13-1111111-11'i1.11=, g1'11.\'e111e11t.1+. a1'.1111s111l1111 de 1l1›l11,11*1l11›,1-1
111111t.1'11 11 1*111t,111'1=.1111.

A 1111111111 i11t`111111111t11 1111. 11e.1le1'1111t.i11 fui 11111 1111111111 1111 1111111111111
i11111;z1d11 1111 1f.i111'11 11 111111 11111111l1r11s da ig1*1›j11 1111t.l111li11111.

l)1e1111is 1l11. .›l111*111 .ll11111`1'11 dos Jes11i111s, 1:11j11. 1111111111111í1-.i1l11.1l11
111111111 1111111111 1111 116111 11111 dúvida, os pe1:11a1l1›s da 1'1111°111›., 1-1 1+.11111--~1+.i11l-
1111111111 11. s1.11l11111i11, 1ig111'11111 1~.111tre 1111 c.a11:‹:z1,s d11 exp11ls1"111 z 1~111l1111*11
1'11s111¬i11111. 1111111111-1 111111 111ê1i111'11es 1111bi11 11 di1°11it11;1 de 11l11=11l1«'i1;1*11"1.

1.21111, .l1f1.1L':1 \\`1¬:111-:11 1111111111111-11:; f111°t1=.1111›..11t.e de 1111,ix1`111 1111111111
111'11.:'‹:1-;=r11z-1 1:.111111'11.11 11a.t111'11za; e., 11111 1111111 1_1b1'11 11111? 1111l1li1r.1111, 111111
1_1l11s1:z1*e1'1-- 11 1'i1l11 11115. 13l1111:1t.1'051__ 110 filn 1111 11e1'..l1l11 XVIII, }11~1l1'1 111111
viu 1+ 111'11s1+111:i1111. N11 1;1111ve11111 de El1e1'11ul1 11 g1~1~1111i11 111111 11111-
11i1111s 1111 1;1`11'11 11111 1â:f.1:1l11:‹i1'111111e11te c11¡1111p11.‹t11 de 1f.11.<tz1'111l111;‹; H
11 1live1'ti1111+11t11 f11.1'1111'i1;11 1l11.~1 Í1'111le.z-=, diz \\="1~?.111‹:11, 1:1'-«1 0 111111.-
g11»°1¡11 1l11..~¬ 1111111.--111.1, 111111, 11111' 1:.111'ida1l1= 1:l11'i111ã.. 11151111 1'1»1111112;'111111
1¿.l111=1=ifi1:.11.r de 1111111li1111z 11111.11 1:1 1111111 lhe p11.1'111':i11 11,lt.a.1111à~.11t1: edifi-
1;11.11te. e1'z_1111 05 1.1U11'111'1'fs 1`1=1'1111f que os 1111111131111: l1~1111;,11v11111 1111111111l_l11
111111;1ce11L1e 1'e111'ei11 1105 1'a.p11zi11l1111=. 11111.is l11111Ítoz1, 11111'-1 alles a.b1'11.-
1;111*11111 11 1'11;1r'1111.

Fui 11 lei 1111 1:.elib1111;o p1'11m11l_11'111Íl11 por H1LD11:11RA1\'11111 ((1111113-
131111111 VII), 11111: i11.111;;m1 11 1:1l11+r111111 11111.is ve,1'g11111l10s111 1l11b111;l.11-1.
l¬`.1111l1111'11 H1z:1;11‹;11 1;.11111éi11l1;11'1à 11 1:1elil;1:1.tr› 1:le1'i1:al 1111-1111111 111111t1*1'11'i11 á.
1111lí1I'1úZ11.1l1.111I111: 11.1.11: l11111.¬# 1_:.1'1'_=1L111111~_›5, 1") que nã,11 113, 1;-,1')¡1t1¿¿5t3,r É 111113
;=.1‹11111ll1111111›, 1111511111 1l1›1'ia. 1111111 erl`1à111'1, 1111' f11.1'1'11'ecido 11. 11111-1-›11-1-111.
1'11.1'11 du 11111511' 1':111.1¬1=: l11:11111-1115.

_ 'l`‹11l111'_i11, 1'1êú‹111l111 11l11.~1 11l1ra;¬~ de in1111111e1~11.‹ 1111ct‹11'1'-111 111111, 1111.
111111111 1111111111., 11. ¡11â11e1'11.~â1i111 a11:l1a11'11-sejá. 11111it,11 1l1~.11'1*11111111l11 111111
C1.1I1\'EšHt.11:'~1.

¡â.:~1'1~1111:111 B1:1:1::.-11111111, de Pa.l1;1rm11 (139~l-1-lí1'lf), 111111,; W-
mlffffilllfl WH' PlAN'.=H1-1ITz1r~:Us, 1-1r11flig11111 111-1 paixões 11111111111 11. 1111.1111-
I'€f-Za., 1111 111111 H1f1:1'1:11 r1p}11'1;1‹.l-;1'fg1_
mm fiëiéë-;*¿grÉÊã1:l¡;3iâ1;1T;.¿›nÍ1g1Ó1- às i`131111111s do 1=1=.l1^1 c1Í`11¬l111_1111e clie-
iíiar-se-l1ia 11111511111 1' - ° J q.Iie.'.Sl moi* asas” mise eimm papa”11111111 - 11 .Fr11n1r11.11. Ima tão p11s1ll11111111e 121 Sen-
:'i1f.l 1 , - - « . - ." P 1 '1-“F Êh******"*' PU* fill”-l'll1f*-I' motivo, sendo 11111' 1111111 111111111-
ii1l1¬1-;l11 -~-.Ê\1›.11s1'1 S1›11¡11;11'11 1111 P¿1f1l1_1d¿_

X15' ' 3' 1' ~ 1- - ' ' - ~ .á Íligrliílâíifzliíiíi.ã1l1¡1l,e'111~1111*, i111_11111 perfeito 111v1e,1¬t1d1;1. El1f1v1111
1 “ “ "Í Bd' ““"W** ÍfHJo11"1t11.‹1 seus. E telldo 11lg11ns
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1:a1'1l11111~à11 r1à111111ri1l11 11. 1l11vída, vfmia 11111111111 1fer1š1f1 ¢nt11=1:ga1*1â111-se
á. 11111l1›111i11,, 11l›t.iv1+.1'11111 Í11v111'11v1~zl 1l11:.~‹11111;l111.

W1~:111~;11, 111111111111111111-1111 1111111:, 1:it11. 11. 1~1eg11i11t1z e[1ig1'11.¡1l11~: :
Iifrmw 1111111'/1 i111.fr:1'.--11 1I1»1l11‹1ffr11'111111' r1~1111,11'1_r
1'-.\1"‹'11111.‹›11. 1111 1Í111.=1--11111 11111-11111111 ƒe1:'1'f zl1111,11'.
fl~¿1.111111 1.'1-111-1.-.›¬~1_:11t11 11111131' 1111111111111 ii1l11 11:* 111'11;~';~z'1115.1

.'l111.11› Il, 11 1'1.+.l:‹1t111“ da.11111=,l111 1;11111zni11:-=1?111 de 1;a1'1i1:111;-11. Ha
[11+.1l111'ó.1~t,ó. 1;1111l"1›.:z1.~‹111"1.

Ai111l=111a 11:l11;~1¬'1à1l1111~1 1111111111, 115 1_1sc11.111l11l111z1 1l1í-': A11.1-:xà§1'111f11-1 VI
1'111f1.âl111'ê1111-511 11111 111111111 tal. 11111 51111. 11i1i11 ir1fl1:1'ro11'11.~11. 111111: 111111-
1:11.1'11111 1»Í›.¡11;11-.11 111111. f11,~11.11.=_1 1111 lil11à1'li1111g1z111'1. l}1~111‹à1.1, 11111' 1‹:1:1â111;1l1;1_
115111 .~1:›1t1i.~i'1é.it11 1l1› 1131111111111' ¡111i11 1'1a111à:1'111 1: 1›1›.l111= 1~1›111~1i1l11s 111411111-
1~1i11i11.~é. 11 1`111't.111111. 1l1alÊ1-;;¿.-111, 51:11 l111f~=1.11.1'1l11, 111111 1111 11111'111;1 111: 1f11111-
1111›.111~1' i111_-.1-.^...~f1111 1111111 1‹1¡11'1'_1111'i1-1lill1-‹1. L1';'1'"111-:1:I.1..1l111111111111, 11 'l`11_11:é.
1111 1'1+.11‹11111=,; 1: 111111.111l1'1 1111 1111l11¿+- 111111.. 1l1~f1111i~¬' 1l1: Ii-.l~11 1=11'1*11111';111'l11
z<111;11:1f.;~1é‹i1'111111f111,1~: :-1 1l1111.~= 1+zê1111;~=11.~=_ 11 dffi I1111.-1111 11,-.1_-¬11.-'.~=i1111.11111 11 1111--

D . 0 V '1111.1111. 1¬111.~1=1111-11 11111' 11111 1111111 111111111 l1111à11z111'111l11 .‹=-1«+11_ 1111111111111 11 111.-‹-
1;1111'i11 1;1111.~‹i1;›_;11z1t,111l111s 121114111-1 Í`111:L11.‹1- 11 1:il1:.~1 111111111-111'1 i1111:1111111'-f.~l1.~›.~¬' ;1‹11°
1:i1111«1 1l1› 1.1111t11..~ê g1›1'111¿_'.1`11::~', 15: li1:i111 1l1¬1l|11:i1' 111111 11 1:l1¬r11 1'i11.11111~ll1f
`t1€1111111'1-111`111 11-.1'_111~=1z1'1'1111.'11. i1111111«11:11l111l11;~¬' 11.-1 11111111 1'.f1.1~.-'-11111111211.

'l`1111.~à .-1.1;t.11:~= 1:1111l1i11111 de 111-1.=¬'1111;1 1;1.~¬' 111111111. 11111? 1111111111 1«1.-';~1i;~'1.i11111
1-'1 111111li1:.1111;1711‹1 11111: de 8111111 11111111-':1f‹ se iiaíflía; 11 11111?-. 1115111 1111111311 1l1:-
v1+1'i11. te-1' 1-,1111co1'1'i1l11 1111111 :‹11s1;.iL-111' as r11=.{`111'11;111..~fz de L1;T111;1111 12 1;l1;›.
(Í3.~11.\'11\*11.

Muito de i111l11st1~i11 1111111;-=1'111111fê 151111' 11lt11 os crirnes de ¡11¿›r1*i1li11.
11 ve11e1111, que t‹11'1111.1'11111 t1'i1-;t11111en1e 1:1z~.lel1r111 esse 1:.1111*il de 111-r1'as,
que se 1311111111111--i`11111ili11 111111 B111-11111.11; ; 1:1¬i11111z'~' de 111111 ella 1.111.1-
111'i11. se 1:1)11v1›,1't.e11 em viut,i111a.

A 1:1`11'te dos M1'‹;1›11'1s, 15111 Fl111*e111;11, 13, 11111 111111111. 111 1'1›i11111l11
de T11-:Í111 X, s1111l1e.1'11.111 11111111' 1111 1li.‹z=1'1l111_;1iÍ111s- 11. 111111#11i11111-111;i11 1+ 1111
1111l11'e l.111t.1'1_11111.t11 111151 let.11'11›1 z 151 l11'ill111 1111 -111111 Í`1111111_ 111”1`11:=11¬;»1111l11 11
111'11z¬~tib11l11 d11s 119113 1l1=;l1111:l111s, 11:F1111111ix111'111111:1:1=1¬g11l-1111; 1-1111*1~Tâ-
t.1111t.11, 1111111111 11. p1'11:1t.it11i1;1`11;1 15 1111 i111'l1:1:111'11s11s :11111Í11'ez'‹ Í1`11'11111 tão
1;111111111111:~1, U1111111 1111111111, 11111 111111.si 1111111 111¬:l1%1'11 1111 It11li11.

_I)i1=1‹‹1 11115 d1'1 t1~f.~=t1'11111111l111 11 c1í1.1'1l1e11i B1:1111111 11, A:<111~i1.1;1 _l°1;›1.1-
0111111, l¬`11i 11115511. 1511111-1:1 11119, 1-z11111111.1¬1›13.111*a.111 111; 11I111'11.s 11111°1›es e des-
l)111't-:-L1la.S dO Àl1r;'1`lN11, .U C11}_11f'11-1'11 151%? F1.11'111'ƒ1t¬lB 1_l1'1Ã1`› 1.1112 1.1.11 Ú.-18.11.
a1*1'.e.l1isp11 de 1H1›11ev1›11t,1111, 11-1 11s 1111111111115 li1:e111:.i11s11s 1111 11111111-i11
A1111'›s'1*11, etc.. Fi1;111'11s l11.s11i1*11,z= t1'111;111l11.z1 111111111 11i111:11is de _-\1.11.1:‹1;›
11 de. (`}11111111‹:11‹1111 1.l111:01'111~11.111 11111' esse 1111z11-111111 1111111111 11s1111l11.1;:i11z= do
V11t.i11111111 15-, o11t;1'11s.
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O exemplo de tantos e tão accumnlados vícios não tardou
atravessar os Alpes para armar sua temia principalmente na
França ao tempo do gentil e cavallieiresco Fnanoisco I. As
damas chamadas para constituir sua corte enxertaram tambem
nella o luxo, as intrigas, os amores faceis, a orapnlarice.

Começavam apenas a prosperar as bellas-artes, e ja no cas-
tello de Foirt.ainel›lean figuravam quadros ta‹;› lnbrioos, que
uma piedosa rainha foi coagida a mandal-os apear.

D'entre as escabrosas aventuras das hon.-rooiror fiomos do
pfogo, e dos li,e;eiros accidentes escandalosos da princesa Ilian-
osarn.-\. os N.~\.vsaa.à, emerge Cariraarna nn 1\~It:m-ins, fazen~
do-se acompanhar de todas as dissoluções da Italia; e, ‹-,mn
elias, inliccionou a França. em meio das desorrleirs nascentes
do calvinismo e dos inolridaveis horrores da S. Ba1r1'r»m1_.rmeu.

Foi ainda essa im pudente mulher que implantou, na França,
as mais monstrnosas corrup‹;ões, porque, para attingir seus fins,
prendia os amantes com os endemoninhados recursos das mais
variadas manobras licenciosas.

Na opiniao de alguns anctores, dentre os quaes destacare-
mos Hossm, o amor entre homens não era estranho aos anti,e;os
Germanos; Cnsràtisa, por sen lado, diz que Dnooono confir-
mon a existencia da pederastia entre os Gaulezes, e nas po-
voações Orcas da Italia.

Eocaano II da Inglaterra era um invertido sexual: e
Jacrznrss I era tambem tido nesse numero.

_ l\_en1 mesmo os poetas da antiguidade escaparam á. conta-
minacao de tantos e tão fundos focos de corrupção e miseria.
moral; paraphraseando If'ni‹:r›ao, Esorc, na fabnla 15, intitu-
lada P›'o›.nefheo, allude 1m,1dame.nte ao nranismo dos homens:

Iifogftirif alter, f›'z'Í›m:l‹.Tn', et mgllgg z,~¡¡,¿m_‹,›_‹,›_

QUÊ* Tflriifi i*i`0f‹'¡"fl‹*'Srí? erfposuít sono.-z-.
_ ,A Úpiwfiiçãffi IMS ir'íbo.das e das molles m.‹rr'e.‹: não deixa

gzgàglfšrlfifišâufllalflüfll ão trate no trecho acim-a,_süb esta ultima
_ p zrfl, (os iomens dotados de sensaçoes femininas e

ãiííffifiävä 21% relações sexuaes com outros homens. Si isto não
ãâëzãeá,Ééfšzggtràaqflagušgecpnfi1-magra Plenamente esta suppo-

tribadas foram creadas o reliišeiii,e(›§¡¡ã0m.0 Os uraiustits 8. asàâmüs em Summma: filãäümmngu-ílup É cršin a narrativa due
mma O genero human” formou sé )1arz,1 on orme a relliaflleirfla,
org,-,os genimesi quando goma l atamente os corpos o osçava a adaptar estes, aquelles,

 _í
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foi interrompido por B.àr:cno, que vein convidal-o para nm
grande festim. De volta, ebrio, e tonto de sornno, lfaonsrnsri,
procurando proseguir na obra encetada, misturou ‹lesastrada-
mente as partes genitaes, applicando ao homem as da mulher, e
-r.f‹ir'o-wwsrrt. Foi por isso que os pendores sexnaes ficaram inver-
tidos. 1»

Nas poesias de Hoaacio encontram-se innnmeras passa-
gens relativas ao ainõr entre homens. Na ode consagrada a
V.›.1.o1o, procura mesmo consola!-o da morte do rapazito que
elle arrrava. E o proprio Vsnoio cornpüz cantos fnnebres por oc-
casiao da morte de seu qz,‹erido.() proprio Hoaacro foi acessado
de pederastia, pela infinidade de odes dedicadas a meninos
bonitos; e n‹›tadarnerite ao hello Liocimro.

izI.›~..~r1*nc_àzz,\ inclue Vinolmo em o numero dos pederastas:
sol: o nome de .~\Lr‹:xanoa¡,-1, V1no1i,ro perpetna seus amores,
effectivaniente, por este joven de ¶,1›'rzr,'oc‹rrlo›'e.+- frélemfzràes.

Pi¬:'rnoNa, no seu romance .5'fffyrit-orar, ocoupa-se rletraillada-
mente da pederastia e dos costumes da Roma inrperizâl ;_ precio-
sos esclarecimentos sobre o assumpto, entre os poetas, dao-nos
especialmente 1\I.›.n‹::1.àL, .IrrE:×°.-ii., L`.~iTr;L1,o, e outros.

Tieui.L1o occnpa-se tambem, e bem claramente, em suas
li"lr¿‹,¡¿t't.s, do amor pelos rapazes. Elle pergnr1t‹_›11 a Patseo, lilho
de Bsccno, que meios empr-egara para arranjar meninos tao bo-
nitos. E Pm.-u›‹.› responde-lhe: ‹:< Desconfia dos jnramentos dos
rapazes, olha que elles são perjuros em materia de amor.~»

Em época menos remota, Mrctfea Anoeto, esculptor e
architecto contemporaneo de Junio II, e por este chamado a
Roma para dirigir a constrticçào do zimborio de S. Penso, e
accnsado de inversão sexual.

úm 

S1-srsrtspezxan, o genial Sir.-ursos.-ras, era nranista confesso.
Ao tempo da descoberta da America, ja havia uranistas

entre os habitantes do Panaina, o que denuncia de sobra o vicio
abominavel entre os nativos.

Pelos roteiros dos primeiros povoadores sabe-se que. nas
duas Americas, e notadamente no Perú, o uranismo era já co-
nhecido muito antes da sua descoberta; mas, cuznpre não esque-
cer que os povos conqnistndores, e accentuadamente os hespa~
nhóes, attribuiram aos selricolas todos os ricios imaginareis,
no intuito de j nstiiicar em ggrande parte as atrocidades que iam
co inmettendo .
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Primitivamente, no Mexico, os homens casarem-se entre si.
E os viajantes, em suas derrotas, são unanimes em garantir a
existencia de pederastas na California e em l\`icarugua.

Em Madagascar percorrem as ruas dansarinos vestidos de
mulher, que prestam-se a practice. do coito anal com todos os
derriços feminis. \Vr:sTrua1., em sua interessante obra Zeit-
sciz›~iƒ`t.fíêr I:Í.`t~noIogie (1S6'z›.Vol. I, § 88), diz que a mesma cousa
se da entre os indianos : ha alli uma classe de individuos que,
disfarçados em mulher, entregam-se, taes quaes esta, a toda a
casta de obscenidades.

Viasr, em sua Histo1^i‹z.vrzo£trraZ do genero hzmmno, demon-
stra que as relações sexuaes entre homens eram já muito co-
nhecidas dos povos incultos da America do Norte.

Hannom refere este facto entre os descendentes. dos Azte-
cos, em o Novo Mexico. Cada familia, obedecendo a certos ritos,
consagra as divindades um de seus menibros mais cstremccidos,
o qual, sob o nome de Mztgcretlo, snbmette-se a cerimonias em
que a pederastia representa importante papel. O Jƒa_‹¡crado re-
cebeeducaçâo toda peculiar: pela lnasturbaçãb precoce e pelo
continuo attrito da sella de encontro a prostata, provoca-se no
individuo uma especie de impotencia por paralysia. Atrophiados
por este processo, não só o penis, como tambem os testículos.
obtem-se effemiuação analoga a dos eunuchos. Os pêllos cabem
ou estacionam, ou não crescem; a tonalidade da voz se eleva,
as formas se aruedondani ; em ultima analyse, o ,/lzƒ-¿r,z¡erzz..z_l.;;
apresenta tendencias tao manifestamente femininas, que passa
insensivelmente para a categoria das mulheres, cujos habitos
contrahe e exercita.

façatez de ontr'ora Epm Naaiil d mile", quam com tl me-]'Sm?` des'eflchwše de mms -rapazes 1 85, 8-penas. escurece, a via 'loledo
» ., que se oífeiecem aos transeuntes -

e os rnez:lz'an.›z` l ‹ * s - 8 ”‹ ros, tanto cabem a fazenda masculina como ex-
alf'-am a feminin r ' ' ` - '
nismo conservou-ze äiobll' bem- mfürmadof 9'°"Bd1Êfl (1118 0 Ura-ílemais palims da E-u~Ifflllf`H rélais espalhado na Italia do que nos
em 1854 _ ha Italia e0Po-‹š_A_'‹'=inaa fee analoga communicaçaor
ma É em pleno dia 0fi§3'eicèt;]Il Ia. refere elle, os corretores, na

* z i aos passantes um r z-quando porventura elles recusam as mulheres cušddzâoigfgíaij
tam na occasião.Essea - . . " l '

"°t°r a°°'Ú5°f'i"Í¡9- que o mesmo observam

a
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na Russia, na Turquia, d*ess'arte confirmando o que Mou.. re-
fere sobre o assurnpto.

No Oriente, citam-se ainda hoje innumeros factos com res-
peito á. pederastia. Hsmnicn V. Matrzamu, n'nm de seus livros
conta que, em Kaaba, os rapazes atracam os estrangeiros na
estrada; e outro viajante narra que, no Cairo, regateando com
certo mercador sobre o preço de um retinto moleque, elle pro-
curou resolver a dúvida, insinuando-lhe esta roaliciosa phrase:
rmtão V. não lc-ou em conta, os momentos de prazer, que este belle
creoulo lhe prolio-›'rr1Íona1'á?! E LsN'rz descreve, no Tombuctú,
suas impressões de viagem, salientando os ignobeis costumes
dos grandes do iznperio, que se fazem servir exclusivamente por
moleques castrados.

Knauss diz que, ainda no tempos que correm, a poderes-
tia se acha muito espalhada na China : em Tscliang-Then pul-
lulam os mediadores dos pederastas, alli chamados cr:fz:nm`ftê`,
oƒíicialmefute reconhecidos, pois até pagam um imposto especial.
E nem pareça isto estranho, quando. em Pekím. exisaem gian-
des estabelecimentos, onde se preparam meninos de 11 a 12.'
annos para o vicio da prostituição.

Nos theatros, a todas as diversões públicas, cidadãos os
mais conspicuos fazem-se acompanhar de seus mnasii. isto é,
de seus que›'¿dzTn¡.‹o.s-, ridículamente paramentados e perfumados.
E as orgias bestiaes, que alli se praticam, só podem ser compa-
radas as da antiga Roma.

O Japão, apezar de muitissimo mais culto, não escapa tam-
bem aquelle labéo ; embora a practice do vicio seja, ahi, menos
escandalosa.

Em 1860, Utnlcn (CARL Hsmslcnl, assessor do Estado
allemão, sophista de raro talento, e que escreveu diversos tra-
balhos sobre a perversão sexual, com tanto mais autoridade
quanto era elle mesmo um pervertido confesso, levou o escan-
dalo ao ponto de solicitar ao parlamento uma lei antorisando
0 casamento dos individuos de mesmo sexo, isto é, o matrimo-
nio entre homens, do mesmo modo e pelas messias razoes qse
entre o homem e a mulher. Si não tivesse externado tão apai-
xonadamente sua opinião, serviria talvez melhor a causa que
defendia, do que fel-o; pois, conforme elle proprio contessou ao
Congresso, era um uranista. Tretando da cansa pro demo suo,
deixou-se arrastar a desvios de linguagem taes que nem sempre
se podia dar as suas asserçöes uma sancçâo scientifica, e por
esse motivo o projecto cahiu .
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Um pouco mais tarde, em 1865, ainda elle, de' accordo
com o professor Tsxvsa, de Graz, pediu a`o Congresso de di-
reito allemao a abrogaç.ã.o, em todos os Estudos, dos artigos cor-
respondentes do Codigo penal; e, em 1867, levantou essa mesma
questao no Congresso de Munich. Parece, porem, que, para
evitar o escandalo, muito de industria nunca se pôs tal questao
em ordem do dia. Em 1870, um editor allemao tentou crear um
jornal diario, intitulado Uro-mts, exclusivamente destinado aos
probiemas de perversão sexual; mas, só chegou a sahir o pri~
meire nnmero, porque a policia interveio.

A iitteratura moderna adoptou o termo -- :tro--nzistft, pro-
posto por Utaicn para significar o individuo de tendencias
homo-sexuaes.

Consignarei, de passagem, que esse termo procede do se-
guinte trecho do Banquete, de PLATÃO: ‹‹ Nao ha Annouirn
sem Eaos. Ha, porém, duas deusas : a antiga Arnnonrrs, que
nasceu sem mae, filha de Unsnus, e, por isso, chamada Unanm;
e ajoven Arnaooirs, filha de Zeus e de Dionne, chamada PAN»
Danos. O amor de Enos Pannsoios é o dos homens commons;
o Eaos de Unssm, ao contrario, nao escolheu parte alguma
feminina, e antes prefere a masculina, é o amor pelos homens :
e por isso, os individuos animados por esse amor dirigem-se ao
sexo masculino. »

 _..í

Em geral, procuram-se as causas das revoluções dos Es-
tädfläv Hflfi mais pequenos e longinquos incidentes, nos mais re-
motos acontecimentos. E' um erro. Pensa-se que as desordens
da lihertlnagem, principalmente entre os mais uotaveis, limi-
tam-s_e quando muito a arruinar e a desmoralisar aquelles que a
practicam, aquelles que mais ferem de frente a moral pública ;
iiëäi-ii 1191' menos que se aprofunda a sciencia da organisação so-
cial, nao e licito desconhecer que, nos reoessos dos bordeis, é
que se abastarda e enerva a humanidade, eque se enfraquecem
e se aviltam as nações.

_ Sim! Nao ha coragem, não ha brio, não ha energia, onde
nm ha potencia.
O añtíâäflpfäyäšiüäflgfgf âítfâiílëšto, blastäm as observações sobre
mag em parte H t 1 s in 1v1 nos, que, privados, no

_, , a ura ou artlficlalmente, dos orgãos da ge-
Yafiwz 3-fillflm-se na impossibilidade de c -- -
dnzir a especie. opulàri ou de remo'
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Ninguem ignora a reacção que exerce o apparelbo genital
no resto da economia; e essa reacção não sendo a mesma em
todos os castrados, mas impendendo da mutilação, isto é, con-i
forme ella é total, parcial ou simulada, além da infaculdade da
rcprodncçao, traz muitas outras mudanças pbysicas e moraes.

Lançando rapido olhar para o passado. reconhece-se por
actos e obras que o homem de hoje não tem o mesmo vigõr, que
o de outr'ora, aqui, ou alhures. Nota-se que, nestes ultimos
trinfiannos, em o nosso proprio paiz, que é dos mais novos, elle
nao goza da mesma rfivr-ílfiflofle. E a esta decadencia se deve
attribuir o sentimento novo que se tem desenvolvido entre nos,
o da ffrrocidode, essa adulteração da valentia que tanto tem
concorrido para o enfraquecimento do governo politico e civil.
Quando os cidadãos não gozam, por assim dizer, de toda sua
piiiaiécio. os exercitos não gozam por sua vez de toda sua bra-
vura. Parece que nos outros, como os povos mais velhos, cami-
nhamos para o lim. Parecêmos Sybaritas, Persas, em pleno
depanperamento. Observando esse punhado de homens. que
cotnpõem as altas classes sociaes em todos os grantles centros
populosos. acredita›se estar n'um grande hospital; poder-se-his.
adaptar-lhes aquella phrase de desconhecido philosopho: no
ozrinhox. ferro. os ríeftmtos arzrlozm.

A idade. que outr'ora marcava o primeiro grao de força,
hoje é precisamente a que indica o ultimo grao de caducidade.
Como bem disse um observador de nota, testemunha do periodo
de depravaçao nos ultimos annos de Lriz XV, 1 esta cidade e
o resto do paiz, compõem-se de velhos de 25 annos, que arras-
tam a vida até as portas da morte prematura, ao passo que
os homens de outras nações começam a viver ›~.

E para demonstrar que e a devassidão das mulheres que
contribne para esse delinhamento, para essa decadencia, basta
consígnar aqui que os roceiros, e mais frisantemente os nossos
selvicolas, ou --- para melhor- aquelles que não frequentam
esses scenarios de corrupçã.o geral, conservam ainda sua primi-
tiva robustez e gozam plena saude.

Para obter energia e vigôr no mais alto ponte, cumpre
considerar que taes requesitos residem principalmente no ma~
clio, na idade da fôrça e no temperamento biiioso ; que, uma
vez dadas essas qualidades, o individuo deve basear de prefe-
rencia os lugares altos, não escavados, onde o ar corra sem em-
pecilhos, vivo, puro, mais frio do que morno ; que elle se entre»
gue a exercicios moderados, de natureza physics. ou moral: que

s H. â.
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viva na independencia e' alimente o espirito com sentimentos
elevados e generosos ; que tire sua ali1nenta‹;.ão na melhor parte
do reino vegetal ; evite a embriaguez. os pras_eres, divertimen-
tos e jogos, que relaxam, que afrouxam deniaslado a alma; que
busque a solidão, quando menos nas horas mais quentes do_d_1a;
nesse isolamento e nessa segregação do mundo, a sensibili-
dade se aooumula tão bem como na escuridão; a fíšrça visual
augmenta, e o olhar, tornando-s_e mais vivo, agudo e penetrante,
rica apto a atravessar as proprias trevas 1 o pensador enxerga
mais as escuras. que oifuseado por muitas luzes; e, bem como as
grandes sensações, os pensamentos tornam-se tanto mais ar-
dentes e impetuosos, quanto menos se prodigalisam. Foi assim
que Dsnosrnnxss, recolhendo-se em si mesmo no seu retiro,
voltava de la com todo aquelle arrõjo de phrase fulminante com
que orava as massas. Foi assim que Manoiunr inspirou-se por
espaço de quinze aunos no deserto, antes de oommunicar aos
Arabes a chamma do seu enthusiasmo. Finalmente, essa é. a
condição mais importante que deve observar o preceito da mo-
deração nos prazeres da came. Nada e capaz de levar o indivi-
duo ao maior grão da robustez moral e physics, do que a conti-
nencia.

A profusão do esperma prostra, abastarda o corpo e o es-
pirito mais activo z para nos convencermos da importancia do
esperma no organismo, e como, por elle, se esvaem as fontes
da vida, basta lembrar o quanto os eunuchos são fracos, covar-
des, efieminados e estupidos. Aquella semente conservada, re-
absorvida na propria economia, nos torna viris, ardentes, ageis,
destimidos, eslbrçados e valorosos.

Mas, não é aqui o momento de nos estendermos sobre o
assumpto.

Pelo ligeiro esboço historico, que acabamos de traçar, reco-
nhece-se o conjuncto de circumstancias que poderiam ter con-
corrldo para produzir a corrupção nos diilerentes povos.

_ Qe um lado, climas quentes, abrazadõres, apressando desde
murcedo a puberdade, excitando e desenvolvendo mesmo a mais
Ê*-'5ä1`ã'?~ _5Úfi311alÍdfi-f1€›_dispunham incessauteniente o organismo
íãciñäglašâlüincgzsengàlas eda luxurla.. De outro lado, a estrema,
Ora nãg podegldooã hoc po ia tdeflxar de acarretar a sacledade.
giga. E 1 al- mem sa is azer a mulher, tornou-se pre-

e o ausur as em serralhos, onde, se accentuando aquella
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falta de homens, o instincto da lubricidade inventou necessa-
riamente satisfaqões avêssas á. decencia, desejos contrarios á.
moral e gozos solitarios e illusorios entre individuos do mesmo
sexo. Enfastiados dos prazeres naturaes prodigalisados no seu
harem, o asiatico, correndo após o desconhecido, o extravagante,
o estraordinario, jamais sentidos, busca prazeres menos solici-
tados, mais recusados ainda, a principio naturalmente com a
mulher, e, por ultimo, com o proprio homem, e assim se disse-
minou a practica de vícios, onde requintava o gozo.

A polygamia foi, pois, o berço da libertinagem, como por
igual tem sido a fonte da devassidão, onde quer que o numero
de mulheres exceda ao dos homens.

Da mesma causa se originam e resultam os governos despo-
ticos ; olles concorrem e reforçam, por sua vez, a corrupção moral.

Effectixfamen te, não se pode firmar o despotismo na fami-
lia, ou clausurar a mulher, sem que o governo adquira o mesmo
espirito de dominio sobre o povo; e, portanto, tambem sobre a
familia, porque, devendo os Estados ser uma aggremiacão de
individuos constituídos em familia, aquella influencia não lhes
pode ser iudifferente.

Privados dos direitos politicos pela soberania absoluta de
um sú, os individuos só podem resarcil-os na solidão e pela pas-
siva obediencia.

Ora, essa attitude e essa quietação sñ se desfructam no seio
-dos prazeres todos. E é justamente o que ambicionam os des-
potas para reinar com ampla liberdade. Xanana, para avassallar
povos que procuravam agir, facultou-lhes toda a casta de pra-
zeres, assim enervando-os no ócio da volupia, que tanto abate o
physico como degrada o moral; nem um daquelies povos sobre-
viveu ã perda dos bons costumes, o que a ninguem deve mara-
vilhar, porquanto a coragem e a liberdade so se conservam pela
robustez e pelo brio.

O que motiva principalmente essa perda de bons costumes
é a extrema desigualdade das fortunas, dando em resultado a
excessiva desproporção das classes.

Gompulsae a historia desses paises em que os grandes se
apoderaram de tudo, e o põvo, subjugado a escravidão da gleba,
nada possuia, como succedeu ao tempo quer dos governos fen-
daes, quer dos imperios fundados pela conquista; ahi nunca se
poude manter uma moral pura. Dizia-se, por exemplo, que a
Russia apodrecêra antes de haver amadurado : os bo_vardos ti-
nham amplos poderes sobre seus vassallos, do mesmo modo que,

l_ .
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. . - ~ i-na America, os cäloiioâaeliiit‹(›)il›1‹:¿isaÉoll::~:à:ll:›t:iri;:äigitoiIillaersáililíissefaãfiíu
das' H ben mais etärno os escravos uns coi'ri1pt0S- 0000 UWÍ0
mtpmresi 8 1; Ídiias as liberdades qiie nao podem niedrar nos
auäldšcetincoue os direitos politicos nao são 8fl-1`9-1WÍ_d°Ê3-
pm qtudo ue tende a tornar os honieiis mais iguaes en-
tre sillggiiiais liv(i~es, tudo que tende a _dividir ¡a§ gmfldfis f°"'
tunas para diminuir as profundas miserias, nobilita e realça. os

mms 'n9.`.0e:iJili§oeB.a escrava não mais se gloria coni a vergonha de
ter ,,g¡-aiqzziloaa seu senhor ; e este não mais tein iiem o direito
de obrigal-a, nem liaveres bastantes para corrompel-a. O que
se deve concluir, pois, e que as abolições da ese;-avidä0› ef”
W105 os tempos, concorreram para a melhoria dos costumes.

O conimercio, a seu tiirno, só_por si, nao é fonte de cor-
rupção, sinao pela opulencia e desigualdade que desenvolve ;
toda essa riqueza, porem, fruida nos languores do Ócio, pode
agora constituir-se em perigo imminente,_quando porventura
dissipada em meio de deiicias condemnaveis. _ _ _ _ _

Os lucros commerciaes do mundo inteiro nao re_sistiriam as
delapidações de Airroicio e de CLsoP_.i'rn.i, ingei'1ndo perolas
que valiam milhões, dissolvidaseni delicioso vinho. baniouna e
Nano, com seus deboclies, endrvidaram o vasto e poderoso im-
perio romano; isso quando os impostos, reunidos, de_ todos os
povos do occidente, mal davam para pagar uma orgia de iri-
'rsi.i.io. Que somma não custaram á França as amantes dos reis,
desde Faancisco I ate Luiz XV? Os palacianos tomavam esses
exemplos, porque viam, ainda no seculo atrazado, as bailariiias
arruiaarern, não só os príncipes, como até os mais opulentos
ecelesiasticos 1 e

Quando esses edeitos da libertinagem não abatein os go-
vernos, tanto como as nações, que elles euibotain e enervain,
são sempre dignos da maior nota, tratando-se da saúde e vida
dos cidadãos que as compõem. Não cabe ainda aqui esmiuçar
os resultados dos diversos abusos da volupia sobre o organismo,
independentemente dos perigos da infecção venerea ; mas, cabe
considerar o depravado sõb o ponto de vista moral e social. O
libertino É como o gastronoino de paladar estragado, a quem
desagradani, por saciedade e enfaro, os mais saborosos acepipes.

No delírio das paixões desordenadas, nesses esterquilinios
em que .vao cevar todas suas torpêzas, não se poupa ultraje
algum ao pudor. Alli, tudo serve e nada serve; alli se enlaçam,

I'
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nao o vicio com a virtude, mas o vicio com o proprio vicio,
e - as vezes ---- o vicio em lucta com os crimes mais liediondos :
o estupro, o aborto e o assassinio, por ciume e por vingança;
alli, finalmentc, aclia-se --- em doce enleio -- toda a especie de
depravaçao moral. A mulher, que vendeu a sua virgindade, e
incapaz de uma acção digna; a mulher, que negocia com o seu
corpo, e capaz das maiores perversidades. Foi pela mais infame
corrupção. que Caritiiva angariou cnmplices ; pois, não ha con-
testar, qiie individuos moços, celibatarios, sem laço algum de
familia, crivados de dividas resultantes dos deboches, nada ti-
nham a perder, antes tudo a lucrar com as revoluções.

Si, porem, taes empreliendimentos suppõem ainda qualida-
des fortes, a libertinagem, ou antes a vida dissoluta não tardará.
a abatel-as. Não lia nada que mais avilte e degrade o coração,
e mais energias llie tire, do que o abuso da volupia.

Ao passo que a continencia vigora, revigora o systems
nervoso, tonifica a fibra muscular, no mesmo passo o continuo
desperdício do esperma enfraquece, dehilita, prostra, euerva o
animal mais possante e robusto. ,

O libertiiio é, pois, um ente degradado, esliausto.
Sua força motora ou sensitive. acliandose principalmente

exgõttada pelos prazeres venereos, não só o cerebro nega-se a
raciocinar, como os musculos pesam e cabem em inercia. Era
esse tambem o estado de froiixidao, de cobardia moral, que os
antigos, gregos oii roinanos, notarain nos rapazes que se entre-
gavam ao trafico infame do corpo : aos suliocti.

Não é a natureza que gera taes individuos, e a devassi-
dao,- é a crapiila.

Tanto a prostituição, como a libertiiiageni, eram ja practi-
cadas pelos nossos selvicolas, antes mesmo de quaesquer coin-
miinicações com as raças coloiiisadoras; os aiictores, porem,
que se occiiparam da vida e usanças daqiielles povos, não estao
de pleno accôrdo entre si, divergindo muita vez.

E' sabido que a terra de Vera Cruz era liabitada por iunu-
meras raças indígenas, pelo que os costumes deviam necessa-
riameiite variar de raça a raça, e entre iiidividuos da mesma
nação, -- de aldeia para aldeia ate.

Ora, a mor parte dessas variantes sao. ainda hoje, muito
pouco conhecidas; calie-se não raro em inextricavel confusão,
quando se procura distinguir as antigas tribus indígenas pelos

- -- _ _ _ . - --.___ .____ - - --y- _
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seus primitivos nomes, por isso que nao ioiassavaiii .muita rea
estes de meros epithetos, ora l8\1d&1‹ÍV0S› “Wi 1ll.ll}"1“~“¬`05š 13"'
bus distinctas tinham iguaes nomes, ao passo que 1s‹›laval1l-Sr.
quando inimigas, com diversos nomes.

Só podemos, portanto, nos occupar, de modo geral, dos
costumes iiitiiezeiias ao tempo da descoberta desta parte da Arne-
rica, nos pontos em que os velhos chrouistus estao de a_ccord‹›.

Quando se considera a libertinagem entre os selvicolas o
primeiro ponto a estudar e a famosa lenda das Amazonas que
deram seu nome ao nosso gigantesco rio. Essas Aina'z.onas,
adeauta -entre outros-« Sinio na Vascosontmos, eram avos-
sas ao contacto dos homens, e só os recebiam em determinada
epoca do anno, com o fim exclusivo da procreaçâo.

Depois do acto genesico, despediam systeinaticainente os
garonhoes, no que eram sem reluctancia obedecidas. Si dessas
uniões periodicas resultaram filhos, ellas creavam as femeas e
mataram os machos; ou os entregavam, quando porventura mais
aifectivas, na lua seguinte, aos respectivos pais (1 il.

Essa. lenda não é tão destituida de fundamento, como a
primeira vista. se affigura. Não existiu nunca, e certo, a ro-
busta, valente e esfõrcada tribu das Amazonas, mas é bem pos-
sivel que Oannnana se tivesse encontrado realmente com mn-
lheres gnerreiras, sendo const1'angido a dar-lhes combate nas
aguas de algum grande rio, mais provavelmente o Yainundá..

Com referencia ao mesmo assnmpto, affirma GANnAv‹› que
algumas indias, obrigadas ao voto de castidade, em tudo imita-
ram aos homens: como ellos, cortaram os cabellos e partiam
para a guerra armadas de arco e flecha; e accrcscenta que taes
mulheres varonis tinham sempre ao seu serviço outra mulher
com quem cohabitavam, dormindo na mesma rede como si rios-
posadas fo sem.

_ Este facto parece indicar, ou antes justifica que o lesbia-
msmc tinha curso ao menos em algumas das nossas tribus.

Varios chronistas nos apresentam os indios como muito
dados á libertinagem.

Gasaian Soaass, em seu Tratado descríptfiro do Brazil em
1587,_diz textnalmente: a São os Tupinambas tão libidinosos
191€ HW ha DBG08410 'S18 lllxllria que não commettam z e sendo de
muito pouca idade tem conta com mulheres, e idosas, porque as

(ll Chronioa da Companhia de Jesus no F - ' ~ " sM: \,¿KE0m_ELmS_ _ .atado do B1 azul, poi S1.n_-ui
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vellias, ja. desestitnadas dos que são lionlens, granrgeain estes
meninos, fazem-lhes carinhos e regalos, ensinani-os a fazer o
que elles não sabem, e não os deixam de dia, nem de noite.z›

Na opiniao deste mesmo auctor, aquelles indios eram não
so pouco cios‹_›s, como ate indifferentes ao adulterio, o que me
parece contraditar o que diz Lrfznr em sua interessante ria.q;em.

G.ànn1i‹:L Soon:-:s accrescenta que a sodomia era ccnimum
entre os indios : ‹:‹ são mui affeiçoados ao peccado net`ando,›› re-
fere elle_ ‹‹ o qual entre elles não é tido por afl`ronta; o que serve
de macho se tem por valente, e contam esta lzestialidade por
proeza ; e nas suas aldeias, pelo sertão, ha aieƒuns que tem tenda
franca a quantos os querem como mullieres pulilicas»

S‹;›tf'1'ui‹:r, na sua Hfí_~_»~íor'_›¡ of B›'‹‹.sí?, sus-tema que as rapa-
rigas não se conserravam virgens ate o dia do casamento. e
diz mais: «a incontinencia nao era para ellas um f.lesdo›nro.z~-
Os casados facilmente separarain-se das respec.ti\'as esposas,
ou as trocavam pelas dos ikisinlios. As 1i1i1lliei'e-5. repndiadas ou
abandonadas, resiofnavam-se. etit.1'ee'an‹lo-se a ‹lissolurä‹:›.Õ _ '73 â

O incidente de inorareln niuitas familias na mesma rfal':ana.
sem (iii-'isã_o algunia, sem minpartinientos, e de ‹íl‹›rn1iren1 pro-
miscnamente na inesma esteira, farorecia a realiz~=aqa‹;› de todas
as practic-as ‹lel11r1u~ia, e ate mesmo dos iiltinjzo-s a natureza.

Outra circumstancia, sobre a qual todos os rlironistas esiä‹_›
de accordo., era a de offerecerein os indios suas innllieres ou filhas
aos prisioneiros de guerra, destinados a. ser. ao cabo de certo
tempo, sacrificados e comidos. E, o que É mais curioso ainda,
affirma Lear: o proprio bravo, que, na lucta inirene, iafêia um
prisioneiro. cedia-lhe, ou a filba mais bella. ou a irina mais esti-
mada; mas, prosegueL15:aY : ‹‹ os gentios nunca davam Ioztooens as
p›'f¿s¿onoz`›°os de guerra, que não raro eram tambem sa.criiicadas_ ~›

Si é difficil explicar esse uso, não menos dit`n`z~_-il é desco-
brir o pretexto d'essa distincçâo_ C-olligiu-se então que os in-
dios, tendo em ,‹;;'1'a11de aprê‹;o a coragem de seus iiiiiiiisros.
principalmente dos que com mais denodo se haviam batido.
empregavam esse ardil para obter p1'orlnctos de ñma tribu de
bravos; esta explicação, entretanto. não procede. porque as
creanças provind-as diessas tristes alliâinczis traaiani desde o
ventre sua condemnaçäio á. morte, e eram sa‹_¬r.1'iti‹;:uulas, ou im-
mediatamente ao nascer, ou pouco tempo depois. sendo os paes
igualmente estrangulados e coinidos. Lišnr attribue este ultimo
facto ao espirito insaciavel de vingan‹;a_. sempre crescente nos
selvicolas contra seus adrersarios,
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Simillmnte estudo de cousas lzltrge de melhorar. _a,9:gra-
vou-se com a invasão europeu. bšiirgueiu ignora. que o olqectiro
dos portuguezes. notadamente dos liespalrlioespe em geral dos
europeus da conquista, foi redualr os indios a escravulao. ln
d'est'arte os colonisadores tinham em sua conipanlna lnnume-
ras índias. as mais moças e bellas, com as quaes viviam con»
cubinados, em estado de verdadeira pol_ygâ1111i:1. Por outro lado,
o proprio clero regular se achava, por sua vez, corr‹nn|›idoz
e tanto assim que, nao só fechava os olhos a toda a casta de
desatiuos praticados por seus pares, como dil-o claralnonte o pa.,
dm l\`ouaE‹;â.â_ u'un1a de suas cartas, referindo-se aos clerig‹›s
de Pernambuco. em 1551 ; como tambem, não satisfeito de dar
os peiores exemplos, gahava-se pulilicameme aos europeus do
que o concubinato com as respectivas escravas lhes era tol‹›rado
e lícito. Por esse motivo, tanto o virtuoso Nl,›nar:‹f~ê.›r, como os
seus companheiros de missão, que estygliiatisâiifaiii essa maneirzl
de viver e de proceder, escaparau1 de ser victimas dos colonos.
si não fora a merecida. e justa protecção que lhes dispensava o
governador Tnostlä nn Sorz,r.

E o mesmo se observava. disse elle, na Bahia e em São
Vicente.

Em compensação, os indios, maravilliados da coutinenciz=.
e reserva dos primeiros missionarios, olliavani-llos como creatu-
ras qnasi sobrenatnraes. Eifectivamente, quando esses santos
varões atravessaram os aldeamentos em visita de sua ardua
tarefa, os p;‹'í1zreí'pr1es, ou chefes. lhes offerecíam logo as Índias
mais formosas e recatadas. rosfaonr este, na pllrase de .“š1c_\1.-`\=›
me V.àsco:¬:caL1.‹.s, muito rooêimoo entre os nossos aborigex1ef~.
e por alles praticado com a mesnla llianeza e facilidade, como
se l›riudassen1 com uma cuia a transbordar de cauim; os chefes
de tribu e os pages, repito, pasmavam de vel-os recusar teuaz-~
mente aquillo que os demais estrangeiros, colonos ou liao, dis-
putavam a custa da propria vida. f

Cousi:-,fneulos de passa.ge1n que este trecho do cllroliistn,
da ílonrpanhia de Jesus confirma o que LI:-'zur euunciá.ra, isto é.
que os iudiosprostituiam habitualmente as fillias donzellas.

O refspí-l*lw,_ ffll-~-~u1ell1o1' ainda--a ve11e1'açã.o dos indios
pelos,nnssionarlos, estendia-se mesmo aos pequenos cathe‹:l1u¬-

facilitar;fieàltzpaivarn nas escolas doshaldeamentos,
a mmãr I:à{:e:i:;r;:.e;1,1 ra tlrmltitna chrlsta, a ler, a escrever.

, z __ glammatlca portuguesa e musica rell-
glosa ou sacra. Ífwiuguem desconlrece que, no Brazil, f‹Í›1-am os

..__..41..._

Jcsuitas os primeiros educadores: os varios collegios e aulas,
esparsos principalmente pelos territorios da Bahia, do Rio de
Janeiro e São Paulo, e mesmo do Ceará., gozavam justo e me-
recido conceito, tanto pela severidade da doutrina, como pela
castida.de dos mestres.

Os habitos dos indios do littoral do Rio de Janeiro pare-
cem ter sido menos dissolutos, que os dos demais pontos do
Brazil, quando menos até meiados do seculo XVI.

Luar não emprega tao sombrias cores na tela de taes costu-
mes ; elle confirma, e exacto, que os paes não tinham escrnpulo
em prostituir as filhas, entregando-as ao primeiro que se apre-
sentasse; mas accrescenta igualmente que as índias, quando
esposas, conservavam-se leaes a fé conjugal; e cliega mesmo
a admirar-se de que os indios de um e outro sexo, no periodo
da puberdade, devido á. iníiuencia mesma do clima, não fossem
ainda mais sensuaes, pois uotara entre elles menos desregra‹
mentos sexuaes do que entre os proprios europeus tz).

Quanto a pederastia, suppõe Lear que já. existia. sem
comtudo :garantir z o facto, porem, não nos parece assim tao
hypothetico, porquanto o referido auctor é o proprio a citar o
nome indiafena por que era conhecida.

A polygamia, Ilan obstante, campeava desassoinhraflamente,
tanto entre os Taruoyos, como nas demais tribus ; rl'ess`arte pro-
vando que a polygarliia t`av‹íirece os instinctos liliertinos.

A razao da leve divergeucia entre a opinião de LÉRY e a
de alguns outros chronistas, principalmente missionaríos, deve
certamente encontrar-se no procedimento e na moralidade de
algumas levas de colonos ccnquistadores: \\`iLLE‹;ra1‹;a'‹*›:<, por
exemplo, reconhece o 'proprio L1?t1=›.¬f, seu natural inimigo, era
homem de costumes irreprellensiveis; elle proliibia a sua gente,
sob penas as mais severas, ter commercio com qualquer india,
sem prévialueute espõsal-a. E' verdade que innumeros fran-
cezes, procedentes de expedições anteriores, ou mesmo deser-
tores das tropas de \`i'1L1.15c.à1o1vcN, coliabitiavain com índias;
mas ainda assim, nao se observava nunca, como em Pernam-
buco, u'aquella mesma epoca, o triste espectaculo de frades ca-
tlrolicos, nao so aco1'cçoa1'en1. como praticarem tambem toda a
casta de devassidão.

Mais t.a1'de, quando os NonaEo.à, os _-tiver-Ilan, e seus
dígitos successores, desappareceram, ou pela morte, ou por

(_'_*."fi Historia de uma vingroul as terras do llruzil. Cup. \L\`ll.
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transferencia para outras missões, a corrupção lavrou mais in›
tensa; o clero secular, e as proprias ordens religiosas, couieça-
ram então a tornar mais amiudados os exemplos de depravatzao
e deboche, para o que concorreu ainda poderosamente a intro-
dncção de outro elemento dissolvonte--o trafico de africanos. .

Batidos como animaes, ou caçados como feras, para serem
reduzidos a escravidão pelos jesuítas e pelos colonos, ou objecto
de guerras de extermínio pelos bandeirantes ou pelos sertanis-
tas, os indios tinham für‹;.oaameute de decalnr sob o ponto de
vista moral. Os primeiros colonisadores do Brazil, e da America
em geral. estavam, sabemos todos. bem longe, na sua maxnna
parte, de pertencer as classes mais conceituadas do Velho
Mundo: dão testemunho disso os velhos chronistas, quando
aifirmam que os primitivos povoadores, enviados pela metropcle
para as terras do Brazil, compunham-se na maxima parte de
degradados e orphãos. O mesmo se den, e natural, com os com-
panheiros de Wittnoàxoson, coagidos a. expatriar-se, como pos-
teriormente snccedeu com os colonos da Nova Inglaterra e da
Pensylvania, tão dispostos a conservarem invulneravel a sua
independencia religiosa.

Consideramos agora o assnmpto entre os indios actuaes.
Usos e costumes variam ainda consideravelmente, conforme

as tribus ou nações selvagens, sendo entre ellas geral a poly-
gemia.

Entre os gum'o's, nação que habitava as immensas plani-
cies do Alto-Paraguay, do S. Lourenço, do Cuyabã e hoje quasi
desapparecida em razão das frequentes epidemias de variola,
a constituição da familia e, não obstante, escrupulosamente se-
vera, e o pudor das mulheres digno de reparo.

Esse péjo, que se manifesta pelo recato das maneiras e
pela virgindade, chega a tal ponto que, durante a campanha
contra o governo do Paraguay, apezar do espirito de libertina-
gem que reina sempre nas tropas em marcha, mulher alguma
dessa tribu manifestou desejos de conviver com os soldados, não
obstante serem os homens da referida tribu nossos alliados.

Os ch‹fzntLtoás, carojúia, corzrojahis e james. que formam uma
grande nação na bacia do rio Araguaya, respeitam o casamento,
sendo o adulterio punido com penas nimiamente severas. Existe,
porern, entre elles, uma especie de prostituição, que constitue
31Ug§1¡_9‹f}f13›<1@1 129-l_ É, pelo menos, o sentido que me parece ter
-- ivtrr t¬tél-norma, isto é, amante dos viucos. Effontivamomg ont-la
aldetamento reconhece certo numero de machos, ti;-ndog donizro
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os mais fortes e mombrudos, mantidos â custa da tribu, e cujo
unico oaoprfiqo consiste em cobrfárem as viuvas. E essa collecti-
vidade barbara justificava a utilidade de tal connubio, dizendo
que disso resultava a tranquilidade do lar, a paz da familia.

_ Consignemos de passagem que esta medida, ou esta usança,
que a principio se afigura em contraposição com a moral social.
denuncia bem certa evolução psychica, porquanto a esse respeito
encontramos accentuados lineamentos na civilisação romana.

Entre os Czryopds, grande e poderosa nação do planialto
central, não existe o casamento; nelles predomina o commu-
nismo das mulheres. Apenas a india attinge ai puberdade, reve-
lada pelo despontar tumido do bico do peito, une-se ao homem
de sua estzollia. ou de seus desejos; este considera-se por isso
obrigado a mautel-a durante a gestação ea consecutivo aleita-
mento. Uma vez terminado este, a mulher pode entregar-se a
outro homem ; e assim successivamente. Convém notar que, por
esse meio, um só índio, n*um momento dado, pode reunir, sob
os tectos de sua cabana, duas ou mais mulheres, com as quaes
livrernente cohabita.

Embora contestado por diversos auctores, este systems de
uniões sexuaes não passa de uma especie de libertinagem em
apotheose.

Os J;lIr.tm?zt›'zcc~zis adopiam a polygamia: e podem ter tantas
mulheres quantas possa o seu arco sustentar; ã mulher, porem,
não é dado cohabitar com mais de um homem. Como se vê, os
Mtmflzzrofctiis, neste ponto, diiferem em extremo dos Caynpo.¬=.~.

Estes incolas, si desposam uma virgem, obrigam-se desde
logo a casar-se com a cunhada mais moça ; e, facto singular,
a gozal-as ambas, desde o dia do noivado ; quando, porem, tal
compromisso falha, e a esposa leva sua. queixa ao chefe da tribo,
o infeliz marido é immediatamente flechado.

A falta de mulheres n'algn1nas tribus não é causa de pros-
tituição ; os homens, partindo para a guerra contra qualquer
tribn visinha, apropriam-se das mais bellas, si voltam victo-
riosos.

Algumas tribus prohibem que suas mulheres colnmuniquero
com esimnge-z`ros, sob pena de serem expulsas da aldeia ou mor-
tas violentamente.

Puno-se o adulterio por varios modos :
Si a india casada se entrega ao lrrzrnco. ao ostrongenro.

isto e. a pessoas estranhas á. raça. o marido faz vir a sua pre-
sença o delinquente, e cede-lhe de vez a esposa; si aqnelle a
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recusa, a um aceno do chefe, o marido iiltraiado ileclia-a ii vista
do seductor; e ella morre jubilosa do castigo.

Eiitretzauio, ocoasiões lia ein que as cousas se passaiii de
modo coiiipleianieiite opposto : quando as miillieres sao esrereis,
não raro os maridos são os proprios a ofl`ei'ecel-as espoiitaiiea-
mente aos hioiiros, peiliiido-llies que as fecuiideiii ; isso dei'iva.
porém, da crença, que entre elles existe, de qiie as niullieres
que nao procreiaiu, iiiio agradaiu a '.l`i.'r›.~iN.

Ein algumas tribos, como, por exemplo, a dos .‹{oZ›io:=i‹i›'_i,f.s,
a prostitiiição existe sob fôrma siiigularissima, e que lenibra iio
coiijiincto as antigas saturuaes.

Eni determinada epoca do aiiiio, os selvioolas de aldeiaiiien-
tos extremas se reuuem em sitio ameno, qiiasi sempre a beira
do rio, para celebrar festas em que absorvem imuioderadanieute
bebidas fermentadas de qualidades varias e sabores esquisitos.
Durante o periodo de excitação alcoolica, homens e iniillieres.
na mais lubrica promiscuidade, copulam ao acaso e bestial-
mente.

Passada a embriaguez, levantam-se iiidiliereiites, encami-
nliam-se para o rio, baiiliam-se, e tomam o rumo de suas folms,
nao parecendo guardar a mais leve leiiibranca dos excessos zi
que se entregaram.
_ A pederastia, dizem alguns elironistas, foi em principio
mtl`°d“Z1'~1“ Pei-05 ¿”'f“1Cffi'-*z que pervertiam os innocentes lilliosdas selvas; estes. a seu turno, contraliiiido o habito, o propa-
garam sem medida.

_ Em sua interessante obra -Do pi'¿-:ic-iÍpi'o if» oi-zfgpi-iz ,«l.g_.-z 1,¡,.
WQS fl” B*`“¿'f'f¡z É JE SPM c'osfii,i›ir›.s. rifs?oi'‹'i.f¿*i"io e cci'ei›iioii£fis --FER-
:W-* Cg-iälfi-¬*1¡Jfl llfl-VÇH assignalado esse genero de lasciviaz

bolos dI¿f2›f;›nhÍ;ii›tiij-!- iIiJ.". Í' ,I "MW dous* Mes dim' ° " 6 df' M'~~~ -s - -U-*> ff*$mf-H2..f70‹5', e qiôeifrftiii its cfibfwzs mis dos
oi:tis'oÊ)edi`oorioiri as iâizéliioias a-Uiezfws, etc. ›› á
cama tínfälää-apñlgâiglgàgigflüllilr que, não só a prostitiiiçã.o_.
bata do Bram enitre Ú; Íp‹;,`J`ÊW,exisitfiaiii ao teiiilio da desce.
fôrma* M progmuirvâg se vagens, sob as segiiiiites
tadflmä cmnü èrfirní-Itmpãlfzldl-. 18.51 1f'Il'g_£-'ills Cum Os Ci'›1ii1ii1S-
U) I,¡_,m'¿tu¡'ä0 dás *`*'¬,›¡ 0 le 1<f_5I11_l§ë_i-llilaile e do liouraria;
intuito de H-Í,-iiurar iI'ii;1iie'imli5*c0'nl 0: puhmnelms de guerra, no
noite de vid,-,_¡ ,¿,-1, pm5ä';~m(i›ã0vaee§ltes ei ‹Êiii_canta1_'-llies a ultima
celeliraoao dos ritos i'eli°'i‹i-msgs nf fl vil ma das-nmlheres' na» ~ - iz. z - is .iaibaros festins das fníiifisg

_...43.._.

fl) a sodoniia existia ja, embora pouco geiieralisada; e menos
derraiiiada, que esta, a pederastia regular e inveterada.

Uma e outra desenvolveram-se, nao obstante, com a che-
gada dos primeiros povoadores. No momento actual, a liberii-
nagem reina ein algumas tribus selvagens, fazendo parte de seus
costiinies, ritos e tradições.

Buscando a razao destes factos, vemos que a libertiua-
gem, ein todas silas Íifirmas, e uma resuitante evolutiva, o que
não se pode eoinpreliender entre os nossos feiiicliistas das sei-
vas, que so conlieciaiii a bestialidade primitiva, o senso animal,
ou entao as alliaiiiqas uatiiraes, mas sem os requesitos das altas
eviiliiçües. .

E' possivel que, mais tarde, na conrivencia dos conquista-
dores e colonos, o senso moral dos indígenas fosse pervertido,
o que serve ainda para avigorar a nossa proposi‹;íz'io.

À civiliszig-ã.o não se deseiivolre, iiifeliziiieiite, sem o grande
G0i't‹-Íijo dos vícios.

lfin delles, é inquestíonaveliiieiiie a. prostitiii‹;äo, e- com
el1a--a libertiiiagem, ou --digamos-a prostiiiiiçâo da pro-
stitiiiipao, que acompaiilia par e passo o progresso social.

Em todos os tempos os costumes piililicos e privados foram
bastante negligeiiciados, como, em geral, se observa nos cou-
tinentes do Novo Mundo. colonisados desde a descoberta por
aveiitiireiros sem consciencia e sem escrupulos, sem outro obje-
ctivo além da aridez de riquezas que asseiitavam, a principio,
ua exp1oi'açao dos reciirsos da terra inda virgem, um poiico
mais tarde na escravidão dos indígenas, e logo apos no repel-
lente trafico dos negros.

Os proprios missionarios não se esquivarani torrente da
dissolução reinaiite; varios documentos e actos oiiiciaes o con-
firmani: e é assim que, a 26 de Setembro de 1733, o padre
Faaiicisco Da Si1.v.i, domiciliado em Olinda, foi suspenso de
ordens, por ter abusado do coiifissioiiario para seduzir osjoveiis
peniteiites.

Não admira, pois, que os costiimes libertinos se tivessem
facilmente propagado nos grandes centros da coloiiia, sobretudo
depois da traslailaç.ã.o da Familia Real para esta Capital.

Coiisigiiado o retrospecto, tratémos agora de estudar, sob
o 0 1 -- * ' ¬, 1 ' ,Lfaces multiplas, a. prostituiçao e a libertiiiagem nesta tzapital,

a datar do seculo atrazado.
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Ha pouco mais de cein annos que a pi'‹istít1|iz;.-Iii) :i.ppzii~eceii
official e doounieiitadaiiiente no Rio de Janeiro, dando-nos disso
prova o segiiiiite trecho do relatorio do pliysico-1iii':›i~ Bi-:u.\:zii:ií›|:<‹,z
Azvrosio Goiiss. ein resposta ao questioiiario ‹lii'ie;izI‹i, em 1798,
pelo Senado da Camara a varios clínicos desta zrizlinlo.

« A prostituição, como consequencia iiidot`ect.ivel do Ócio e
da rioiieza adquirida seni traballio, e fomentada pelo exeiiiplo
familiar aos escravos, que qnasi nao conliecein outra lei, que os
estimulos da Natureza, a pm:-.=tituiçã.o, digo, que e maior iio Bra-
zil, que na Europa. daniniiica iucoiiiparavelmente mais ii`aqnelle
pais, que n*este. »-

Ve-se que o criterioso clinico attribuia principa.lmente os
desregrarnentos, ja naquella época, a escravidão, por suzis con-
sequencias directas e indirectas nos costunies e no lar, visto
que elle cita, ennnierando-as, o ócio e a riqueza coiiimodauieiite
adquirida seni tralialho.

Seogiinilo um recenseamento a que iiiandou proceder o rice-
rei Coxoe os REZENDE em 1799, a popiilaçao desta cidade or-
çara em 43.3?6 liabitaiites, fora a giiariiição, o qria dá, pa,-zz, O
00111911150 Íifltfl-1, ÍUGIIISÍVG a tropa, o algarismo redoiido de -18.'H§HÇ›
habitantes.

Esta cifra só se referia as f›°egeé.ez¿o..s arozztiirfs.
_ E' impossivel, entretanto, pela escassez de elementos

uiiifornies e regulares, avaliar qual era, nlaqnella épotza, o nu-
iiieiodas mundanas existentes na parte concentrica da cidade.
Adiiiittido, porém, que esse numero tivesse aconipaiiliado o
deseiivolviniento sempre ascendente da popiilaição, o total das
oiiillzei-es de _;oii‹_-silo estabelecidas nesta cidade, ein fiiis do
seculo XVIII, devia ser

ÉflU`fi'ffil3l0= É f_fll1it0 possivel que esse algarisiiio nao se
Êlteaäse mm°= Êm “Wide da PI'ostituif;.ã.o clandestina. devidaa grande quantidade de escravas.
a GhâršâšläiÚëãâëlllëëëäiiãpëvêgnoã do seculo isto é, desde
d d lfelleza, em .It-52.lb,_ a populai¿ao
ba U* 3- ez QUE» 11fif1f1@n3~_d3t3›i fzomprehendia Ja oo .ooo almas

pmwipü Êfigente 16g0.q.ueaae:]t`igÊ gos portos, dee,-etaiia Iielo
tribuin mais ainda do P - vs p'agaS bliazllemls' con'que fl P10Diia vinda da Familia Realpara-_o angniento da população, que, até alii apenas recebia
contin eat :' - ° * .tmfiwg es da metropole e continuas levas dos navios do

47 __.

As estatisticas ‹l'essas ‹latas, heiii que incoiiipletas, demon-
stram o quanto foi rapido esse evolvimento.

Em 1821, como se infere do recenseamento do ouvidor Qu Ei-
noz, o municipio do Rio de Janeiro contava l.13.ooo habitantes
ein algarismo redondo, e‹›.of)‹Í› dos qnaes nas freigiiezias arbanas.

Ein 1833, o recenseamento mandado levantar por ordem
de lšiâziiivaiiiio Pniu‹:ii‹..-i os Vasc‹›ivcr:i,i.os menciona, para o re-
ferido inuiiicipio, um total de 137.fiüfJ almas. das qiiaes iinica-
niente 9.531) eram estraiigeiras.

E” o primeiro documento estatistico, que discrimina o nn-
iiiero de est|'an,o,'eii'o:-: i'esi‹1eiites nesta cidade.

Esse algai-isin‹›, porem, iios parece muito liaixo, mesmo
poriiue, até então, os escravos eram errcluiilfis das proprias es-
tatzisticas.

lis dous censos posteriores, o de 18159, orgaiíiisado pelo
Du. Haiiiiouií Loiâo por ordem do Conselheiro Ef:ser.io os Q|_ƒi-:i-
noz, eo de ltšño, ‹ir,‹:,faiiisado pelo Chefe de Policia Da. A:‹'ro:~rio
'l`iioài..iz os Gonov por ordem do senador I\`.iie:.r.fc‹';› os Aa_›.i;.w.
não nos inereceni inteira fé: o primeiro distribae para todo o
municipio uma popnla‹¿ã.o de :Í?6*i.?›0H almas braiioas, 11r?›.f›1§›0
das qiiaes esti*a.ie1geiras, algai'isiiio elvideiiteiiieiiie exageiado
para aquelle tenipo; o receiisea.iiiento de leão, por sua vez, «'-
deficieiite, pois oniitte tres _,ƒ`r«f«igz¿.ezi`i'‹..s e q~i:ai'fei`i'o‹ee-s de outras.
orçando para todo o municipio a população total rle1ã'3.f`›0iI
habitantes (algarismo redondo). 67.ü0‹'f.| dos quaes estrangeiros.
A cciiiniissão do recenseamento creada em 1890 coinpletoii a
pesquisa, calculando o algarismo provavel da popiilaça-;i não
receiiseada, e taxando atiiial, para toda a populaçao, em 1856.
a cifra de 188.000 habitantes.

Depois de 1856, a piipulaçao do municipio neutro foi re-
censeaila tres vezes: ein 1870 e em 1872 e em 1‹t~_z".:íHÍ`l. O recen-
seamento de 1870 deii-lhe 2:35.‹'H;10 almas. 'F8.TofI› das quaes
estrangeiras: o de 1872, :275.‹`ir‹`.r0 liabitantes. L-`š?.f.`iff›f.l dos qnaes
esti'ai1geii'os; e o de 16%, .Íi:2*;z'.flL`›i_'› ‹,_ inclusive a populaçao
fluctnaiite), 15ê`Í›.IÍJfl0 dos quaes estraiigeiros.

Nesta tlitta a. poplllz-iQ-ã.o das flerfir-¢°.s2'rIs sr-:Tas-iéirzs, isto Ê, da
cidade propriameiite dita, a unica iiopuliiçaii que importa consi-
derar no assuinpto, era de -.tf23.‹fuu> almas, 1-I1.0ot`l das quaes
estrangeiras.

A tao rapido pi'ogresso, soliretiido nos ultimos auuos.
aconipanliou, como era natural, o deseiivolrinieiito da prostitui-
çao ; e com ella o amplo e desenfreiado cortejo de libeiuiiiagens.
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Uma das causas que mais ifoiicorrerain para avoliiuiar a
classe das nn-.retrizes na priiueira iuetaile deste seculo t`oi ii.
iininigraqão das niullieres dos Açiii'eH. 11111”. it Pl`¢*-l~HXlz0 dÍ1'tl‹;5T-U
de procurar collocaçào ou euiprego no Rio de Janeiro, e indi-
recto de diminuir a pederast-ia que larrava iio coininercio, pro-
curavam na prostituição publica meio facil e prompto de adqui-
rir diiiheiro e quiçá fortuna.

Seja como fôr. a verdade é que o iiuniero de pi'ostitiitas de
todas as classes. no Rio de Janeiro, eiii 1.845, era relativaiiiente
consideravel. como se collige da these apreseidada, ii"aqnelle
anne, a Éaciililade de Illediciiia desta Capital, pelo Da. Giri-
i.iii-:siiiiz L.=iss.i.\:‹.¬‹i1, e intitulada: .-I p-i*ostitiii`¿f‹ii‹› im p‹irt¿‹;-izifir
na ri`.‹:i‹:ide do Rio de Jiiizeíro.

O Dn. L.i.ss-zii\'oe dividiu as nieretrizes ein tres classes;
ii) as fii'i`sttc›'iiti`cos e oi'giiUi.osiis; Fil as de siiI.›i°iziia'izIio e as de
i'oÍii?‹:t_: r) a esi=ci'-iii.

E, a proposito da prost.it.uiçao publica, expriiiie-se nestes
termos :

‹‹ A"s trindades, re-se nas extremidades superiores das
ruas dos Ferradores, Sabão, S. Pedro, I-lospicio, etc., uma mul-
tidão confusa de homens de qiiasi todas as classes, parados as
janellas, em coiiversaçâo mais oii menos desconiedida com as
mulheres publicas; as 10 lioras da noite, porém. a cidade esta
deserta, e tudo jaz ein sileiicioz-› I

_ Esta ultima observação deiiionstra que a vida nocturiia,
lio3e tao introduzida nos costumes tlnniinenses, não existia
nƒaquelies tempos.

Por várias vezes, durante a primeira parte do seculo pas-
sado, as auctoridades policiaes toniaram providencias para re-
frear os deiictos e escanilalos provocados pelas inullieres pi'ili1¡-
cas; cumpre citar, entre oiit-ras, os editaes de 15 de ()iitii`:ii~o
ilü B 3 llü DEZ€lnl)l`0 Í.l€ (1116 115, (|b1*Íg3,Vam` 1105 calrjgg

de traiisgressao, a assignar if-riiio de bem ~i'~i~z.~ei'. I
T, _ Taes__i1_iedidas, porem, nunca chegarani a produzir os de-
se3arlcs_eñeitos, por esse mal entendido culto que a sociedade
bra¿i_leli'a de_todos os teinpos prestou a niullier, até inesiiio de
oondiqari eqnivoca,

Cfipitglnldâiiigilnuesriisldodlfiiififiiii (ie 3-£'zo_i'oçoamento da iirostitiliçiio na
começaram a fiincfiionar cru: pninelms 'b‹ml'es populmesifiueEm 18% no Níwllfl maiqitâ Iäfiqntfiãllilva licelllzfl da Policial
dus Invaliims _, H _ iie oi.: mo Fl-mia-zziici-asc, á. rua

i , com entrada pelo Campo de Sant'Anna. A estes

P

__.. 4,; _.

seguiraiii-se os bailes cliaiiiados syplziliiicos do pri nii ti io CÂ'i:ii;.-iwif.r,
ii rua Seiilior dos Passos, qua:-ii ein frente á igreja. traiisferiil‹.› de-
pois,coiii o clirisiieia de fitiiiiyirfsiiza. para o largo de S. lloiiiingos 1
os do Hotwll*'/ioroimf. qiie,ina1igui'a‹lf›s ein 184.15, perišnrarain até
IHÉHS ; os do lifirut-Iiioflo, a rua dos Ourives esqiiiiia da da Asseiioi-
liléa; os do (.`/iiffo Í.'‹ii*o‹;:‹i, no largo de S. l)‹iii'iint,f‹is, revivesci-
iiiento da (,'‹inqi›~.;-'¿ii.‹i., inaiidado fecliar pelas coiitiunas desorderis
que alli se dav-aiii entre niarinlieiros élirios, que coiist.ituiaiii,
poile-se iliaor, ii. inellior parte de seus freqiieiiiadores, os do
.-\iv‹_ii-;i.o e os da caiitora l')i-:i..¬›i.âs'i¬i-i‹_i, ein (.7atiiiiili_r, no caniiiilio
da Uiiri'e‹_:i;ão, rui-t do Ciiilile da Uiilale Nova 1 o i'-'aláo do Êfofo
Í,Í'‹i.r¡‹'i.‹/oi' de iiiii t-nl lI}i_'i-:iii-zs, piofessoi' de ilaiiça; -fi do Ui'i'eii1'‹:~__
á. rua do 'l`li‹-.zitro ; os bailes dos alleiimes, ein Santa Tiiereza z
os suinptuosos bailes do Hotel Gi.'ii~:.àiii›, em B‹itat`‹›g‹›, que clie-
garaiii até IHHEJ: os do As-i.iii.ii., no .Iardiiii Botaiiico z os saraos
pai'tiif.l.ilai'es da Ciiiixi l'i'_ii.I~;.›i, ein Íl'Iu.ta.‹...'.i'i.'i-'alle-'_ iii-pois á. rita
do l'inllio, H, por iiltiiiio, no lai'g'o do Hiƒiciiiz o;-t da Í*-`=iÍ.si'‹r.f'i‹'i. ao
largo de l_)oiiiiiiu*=i.-'; os ilii. .-liii--_/io (Â.-'‹ifiiiiplf.«i'-f. iii riu-1 da Lfa-

ú__ i, .

riora: e os .sê-i'‹3‹i.-= íii`.sfoi'Ãr-f.s do .-\i-i~*i'ilI'i‹t (Ãiiii-:_-ii.. H as f`ifii‹.?zfÍf¬.s'
Í-ii-izoceiife.-f do 'I 1i.~ii'iai'_â.

E, para te-i'iiiiiia1', os r.aÍ`es i;-antaiites. que. ten-'lo coi1i‹;=i;a‹'lo
ein inoilesto salã.o de uin predio á. rua do illâiiiivi, em frente a tra-
vessa do Ouvidor, lT.-i°aiii siiccessivaiiieiite se ¡ii°‹q'ia§faiii.i-i até as
licenciosas .-^oz;FrfEes do If? I)orri-Io na chacara da B`loi1-sta, depois
traiisl`oriiiado eni Pheiiih: Dz'‹fiii.›‹ti*co.

Na geiieralisai;.ao, esses centros de danças eram taiiiin-iu
focos de jogii e libertiiiageiii.

(Join a abolição do entrudo e a ‹f›i'gzi.iiisai;ã`io de socieda-
des cariiaralescas, as deuoniinadas C`i1rzi'no.é~ e /-*oii-.-`i'z:z.= não
deixarain de concorrer com as suas rnidosas festas ao I)i-iis
.\-Ioiiio, para a pi-.i'vei'si`i.o dos costuiiies e er.p:in.~=z`io da liber-
tinageni.

Está mi, coiivieçâii de illllitos, e o tios:-io college Fi-;Rit.ii:¿ M-`.
Macuco endossou esta inverdade ein sua tliese inaiigiiral, que
0 Alcazar Fiaiicez, que coinectiii a funccioiiar em lsiíirf, foi a
principal causa da tlissoliiçíio de nossos costuiiies.

Esta opiniã.o não deve ser acceita sem i*esez¬:as, por-
quanto, de ininlia parte, como contemporaueo daqnelle 'l`li-eatro,
at`firino que sua acção foi, antes. inoralisadora i- in-iieieica.

Elfectivaiiieiite, si e certo que o Alcazar coiiti'iliniii_ pode-
rosainente para o desenvolviinento da prostitui‹;ão ƒ}~iiiii`~iii”n‹fz
nao e ineuos verdaile taiiilieiii que fel-o em tletriine.nt.o de nina
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prostituição incoinparavelmento lWÍUl`› 3 l*l`0$iÍm¡Çíi‹0 mo..-_
colina., que cainpeava até entao com grande desassonibi o.

A prostituição masculina existe ein todos os paises e ein
todas as civilisaçües ; uias, pode-se aftirmar que, ate cincoenta
aniios passados, em lugar algum lastroii ella tão osteiitosaiiiente
como no Rio de Janeiro, cuja população estavel, de rii*igeiii por-
iiigiieza. era ouasi exclusivainente ref‹'Íirça‹_la por caniponeos
daiiiesiiia procedeiicia, que facilmente se deixa-vam seduzir.

Fsuuàz or. llàosoo nos apresenta ao vivo, eni sua these
de iS?3, o estado a que liavia attingido essa iilcera social:

Pode-se dizer. em absoluto, que os pederastas estão espalha-
dos por toda a cidade; mas, os lugares emque ellos a.v_iiltam _e
nas fregiiezias do Sacramento, Saut'Aiina, Santa Rita e S_. Jose.

‹ Merece reparo que, em quasi todas essas circumscripções,
lia casas especiaes, verdadeiros focos de extiiâiiia degi'a‹laçã‹›
moral, oiide se alugam quartos a toda liora do dia e da noite
para cousumniação de actos de uma liediondez tal, que a decen-
cia manda calar (Obra cit., pag. 1151).

‹‹ Dentre os pederastas passivos, muitos lia que vivem ex-
clusivamente da propria industria da bagaxa ; e seii numero não
é assim tão limitado, antes é crescido, e a seu modo acatado e
distincto, segundo a categoria e attractivos.›> (Obra cit., pa-
gina 116.l

Hoje, como se vê, a prostituição masculina diminuiu sensi-
velmente, tendo por causa unica o vertiginoso desenvolvimento
da prostituição teminiiia. Esta, nestes ultimos quarent'aniios,
avolumou-se cada vez mais com as successivas levas das fa
distas de origem europea, importadas directamente da Polonia
e da Austro~Hungria.

A exploração das ineretrizes estrangeiras por iiin ou mais
individuos, se começou a notar-se em grande escala lia trint'an-
nos mais ou menos, fazendo sustar quasi inteiraineiite a cor-
rente de illiõas portuguesas, que, com diversos rotiilos, aqui
aportavam a titulo de serem utilisadas para serviços domesticos.

Das 104 primeiras meretrizes, em sua totalidade polacas,
que aporparam ao Rio de Janeiro ein 1867, 37 seguiram viagem
com destg._no_ao Prata, tendo desembarcado aqui apenas 67. Nos
aunos seguintes, essa importação augmeiitou em proporções
accentuadas, decrescendo em 1893, devido provavelmente a re-
volta naval.

1)'ahi por deante a estatistica emmudece, visto como o ma»
nancial ficou estanque.

_-51__

E a que seria isto devido? Ao flagello de uma guerra civil
desastrada e ilesastrosa, que, enlutaudo e empobrecendo o
paiz, abriu largas portas por onde a prostituição clandestina,
golfejando, fez desapparecer debaixo de suas plantas a outra
que, não obstante symbolisar o vicio, arrastava, entretanto, á
claridade do sol o manto falso, embora resplandecente, de uma
opulencia fingida e de um bem-estar apparente.

Da população fluctuante de inullfieres públicas que nos ad-
vëin da Europa, raras são as que voltam dentro de tres annos ;
a turma do triennio antecedente é a que emigra, já directa-
mente para sua patria, ja com escala por Paulo e Santos. Si
o verão abraza, e elias julgam-se sob a imminencia do perigo
proveniente de uma. epidemia reinante, oii provavel, la se vae
o bando a caminho de Paulo, Juiz de Fora e Saiitos, vol-
tando de novo para esta Capital a entrada do inveriio.

Por estes algarismos veriiica-se o que acima adeantãrnos
relativamente á successiva pi'ogi'essão dessas oiidas do vicio
em seu fluxo e refluxo iiesta Capital.

__-al--n

-p

_

._......-...-......,...

---iuz...-..___

_|___

uv-u-..-v_-v-'Q

18o?
1863
1869
1870
1871
1872
18T3
1371
1375
1876
18??
18?8
1879
1880
1881
1832
1883

¢ › - - ¡ | ¡ | n u ¡ u u u . u o ¡ un

,¡¡.I.,¡ . ¡ | » | . U . . ‹ › - na

n ¡ | | u › u ¡ Q I | I I I I I I I nn

I i Q ¡ ¡ ú n ' t ¡ u I I I n I Í Í .¡

¡ ¡ . ¡ i n ¡ n | i u O ¡ u | I f n na

¡ u n . . | | ¡ ¡ o ¡ o ¡ - . I ¡ ; ,o

I I I . . I Q I I Ú Í Í I ' . I I I [I

. ¡ | ¡ . n ¡ I I ¡ | 0 u I n n I Q ui

III Q Q u n n 0 0 Q | ¡ I | D I I nl

¡ . ¡ z ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ . . Q ¡ n i n ¡ . nl

I I I O I I I I I I I I i I 0 I I I ll

1 ¡ | I | l I U i 0 Q | I I l I I il'

|‹|¡q | ¡ | I ¡ ill' I I I I I I ol

n ¡ l n n Q n n ¡ I n Q Q ¡ Q I I ¡ to

‹ ; ¡ ¢ Q n n u n c | n n n ¢ n ¡ Q oi

I I O O i O I I I I ¡ ¡ I 0 ' O O ' ii

Q o | | n ¡ ¡ o n Ç › n u I u n u | ln

G7
õüu
12?
235
529
Gol
201
107
95

622
404
2o3
365
200
leã
126
11;

o31T

1554
1SHo
Isso
1H*T
lãás
isso
IHQU
lool
1892
ISQ3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1394
1595
1896
139?

1399

¢ n › ¡ ; - | Q u , U | I Q o u I I u f

¢ . z ¡ | . ¡ n I ø u | u › v - u I -| I

, 4 ¡ ¢ Q n ¡ ø ¡ o n | . ¡ n ¡ ¡ n 1 -'

¡ . . ¡ . . ¡ , | ¡ . › . ¡ » » z - z -

. Q I I . Í Ú Í Í Í Í I Í I Í ' ' Ú - '

. . . . n ¡ ¢ ¡ | ~ . o ¡ o ~ › I ø 0 n

. . . n ¢ . n ‹ › . u « › › › ¢ ¡ . . -

. ' Q . I I I I Ç . ' I I I I I O I Q I

. , . . o o u u › ‹ ø ¢ . z ¡ . - ¡ 1 .

| | ø o I I I I U - I I Q - * ° ' Í I "

. ¡ Q n . . . . . - ‹ ¬ - - I fi ‹ - n *

I Ú I I I I Í ' I Í ' I Í Q * . ' + '. `

¡ . Q Q n I ¡ ¡ Q I O I I Q I \ O l Ç I

1Siir_i . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .

IHLÊÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125
262
ffl if]
IUH
Êoä
ââd

lflnã
EMS
222

66
242
19o
IU3
Id?
181

UT
U3

453

Ou uma media annual, nos 34 annos, de cerca de 55-1.
Como se verifica da lista supra, de 1896 para cá o alga-

risiiio das meretrizes estrangeiras baixou consideravelaiente.
Pois bem: é o caso de darmos peaames ã Capital da União,
porque esse decrescimeuto só pode ter-se eifectiiado a casta do
aocrescimo da prostituição clandestina, constituida quasi ex-
clusivaniente pela prostituição nacional.
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A partir de 1888, pode-se calcular que dessas polaons
aqui domiciliados foram residir em S, Paulo e Santos, e o dei-
xado vacuo desde logo supprimido por italianas, orientnes e
russas judias. _ _ _ _

O que impressiona do sublto nessa estatlstlca e o consule-
ravel augmento daquella importação durante os tres primeiros
aunos que seguiram-se ã abolição dos escravos, isto é,_em 1889,
1891) e 1891, sendo que - em 1890 - quasl quadrupllcout.

Plteuomeno analogo, embora em menor proporção, deu-se
em 1871-1872, annos em que se discutiu e votou a lei do oenfro
Z-i›_v'r, e as cartas de liberdade concediam-se com la|'g11eza_

Demonstram estes factos o quanto a derrocada instituição
favôreeia a prostituição clandestina das escravas fora e dentro
dolar, visto que os libertinos, e principalmente os mercad‹^n'es
da libertinagem aproveitaram-se, não só da perspectiva da liber-
dade do ventre, como tambem da propria abolição, para enri-
quecer seu commercio com uma mercadoria nova e de proveitosa
exploração-a das mncamas recoibidas e de estimação.

Dons terços das meretrizes importadas em bandos vieram
da Polonia ; as demais da Austria-Hungria e da Albania; grande
parte dellas pertencia ã seita dos ta.lu1udistas_

Não confundãmos essas meretrises com as syrias aqui re-
sidentes, porquanto estas não se prostituem e adoptam o chris-
tiamsmo.

Não fora essa chega dos coƒtens, poder-se-hia affirmar que
a concorrencia de meretrizes estrangeiras e até certo ponto be-
nefica, si nos reportarmos ã moralidade relativa que deve exis-
tir nas capitaes.

1°ouco possuimos de official relativamente ã estatistica da
prostituição no Rio de Janeiro.

Em 1852, porém, o desembargador A1.sxsNon.s Jonâounu
os Szqnsxa.-tp, então chefe de policia, entendendo regulamentar
essa livre practice. do vicio, ordenou que se p\›oçe,1,¿55@ á, ms-
(t‹t'!pçãü_ de t-Odas as merelšrlzes llaqtleilã- época, ¡1(_m1i(;iIi3_das em
flfilflfmlflflüas ruas, traballio este que foi escru ulosamente_ . Pexecptado pelos inspectores de quarteirão, presididos pelos res-
pectivos snbdeiegados _ .

Remettendo esse arrolamento á. Camara Municipal, o allo-
Sidfi ãhfiffifide Iffilífiífi iledíflf Êuüfllifl corporação a indispensavel
a'".c'¡ W 3 Hi <1B_pode1 orgamsar uma pollcla sanxtarla que hs-calxsasse o exercicio da prostituição,

Í

'1‹f'.r.-'°_evI.':*nz
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' Indecisrt sobre a sua competencia, resolveu a Camara con-
sultar ã Junta Central de Hygiene, que approvou as medi-
das indicadas; enviado, entretanto, o relatorio ao ministro do
Imperio, este, suggestiouado pelo Imperador, decidiu summa-
ríamente que r°~_r;ulfr-incolor' rt p1'o.stítm'ção iwnpo»rt‹;z-vo no seu re-
conlzecirnento, o, cortam;oeofeozento, 'noz referendo do seu legal
e.1:ro'c*icío _

Iiattass os Mscsoo, quando reunia elementos para a sua
these, procurou levantar uma estatistica das meretrizes existen-
tes nesta cidade; mas, escasseando-lhe o tempo e tendo de apre-
sentar o seu trabaiho dentro de determinado prazo. limitou-se
aos algarismos obtidos nas quatro seguintes freguesias: Sacra-
mento, José, Santa Rita e Gloria.

Essa estatistica, em cuja confecção o meu college. declara
ter sido efíica:-úment-e auxiliado por varios subdelegados e ins-
pectores de qnarteirão, abrange unicamente o 1° semestre de
1872. O auctor classificou as meretrizes por idade, nacionali-
dades e procedencias, mas não consignou as raças.

O algarismo por elle apresentado attinge a 1.171, assim
distribuidas as meretrizes por parochias e por nacionalidades,
brasileira e estrangeira:

snsooaztss ' Nacionaes .Estrangeiras Tout

Sacramento . . . . _ . . . _ . . _ _ . . _ _ I '¡'.Ê›:L* 30? 1.859
S. JÔSÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _

Santa Rita . . _ . _ . _ . . _ _ _ _ . _ _ _ _ _ 13 lí! '25
Gloria . . _ . . . _ _ _ _ . . . . _ _ _ . _ _ . - . 14 0 14

Total . _ . . . . . _ . . _ . _ _ _ . . . . . . . . . . . . .. 1.171
_ __ __ __ _ _ _______ 

Este algarismo, accrescenta o auctor, não comprehende a
primeira classe das prosfimtas prztilrlšrus, a que elle denomina
dz`fi'icef¡s, expressões que se repellem, que se contradizem.

Nessa primeira cathegoria, segundo a elas-sificação d_o au-
ctor, estão excluídas, não só as operãrias, isto é, as florlstas,
as modistas, as costureiras, occupadas durante o dia nas lojas,
oflicinas e casas particulares, e que se entregam facilmente ao
deboche durante a noite ; como tambem as negooizmtes de oba-
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ratos e cigarros em flcticias lojas outr'ora muito freqiientadas
pela caixoirada erradia e pelos noct.ivagos de todas as classes;
e ainda, finalmente, as coniparsas dos tlifterr-iites tlieatros.

Divergiiido desse conceito, perniitta-iios o aiictor que mol ii ít-
mos na inscripção da prostituição pública essas operarias diur-
iias de que falls, pois, ignalniente,_conio as demais, vendiam a
preço convencional as lioras de vigilia e as torpêzas.

Da época em que se levantou o ultimo arrolamento até a
presente data, a prostituição pública augmentou visivelmente
nesta Capital, por motivo do grande accrescinio da popiiliição,
e mais ainda devido ao addicionamento de novas fiiegiiezias e
às correntes de immigração estrangeira, e mesmo nacional, de
procede-ncias varias. A emigração provinciaiia tornou-se digna
de reparo a contar de 1888, porque innumeras escravas, liber-
tando-se, abandonaram seus senhores e vieram estabelecer-se
nesta Capital.

Affirma-se, em geral, que a abolição contribuiu poderosa.-
nieute para o accrescimo da prostituição _ Ate certo -ponto isto é
exacto, porquanto muitas libertas, passando de cliofre da escra-
vidão para a liberdade, recorreram a libertinagem como trégua
ao trabalho e como meio de subsistencia; tomada, porém, no
sentido mais geral, não aere.ditâ.nios em absoluto que a aboli-
ção contribuisse por tal modo para o auginento da prostituição.
A escravidão era já por si uniaimmoralidade ; a considerarmõl-a
no seio da ianiilia, essa mesma ininioralidade att-ingiu propor-
ções que a nenhuma observação séria pode escapar. Excluindo
mesmo os sonho-res que viviam do producto da prostituição, sobre-
pujava o numero das infelizes para as quaes o oiiiöi' era uni
serviço reclamado pelos libidinosos senhores.

Acceitos estes argumentos, a abolição só apparentemente
reforçou as _file1ras das nieretrizes, porquanto a escrava de lion-
tem, escravisada até o coração, vendo-se livre, puriflcou-se pelo
recato de seus costumes, e não raro até pelo proprio matri-
mouio.

,N_ão confundâmos, pois, os factos, e nem criniinênios a
aboliçao como factor da libertinagem. unicamente por não se
haier em tempo apurado o ter coincidido o facto da abolição
3.231ma grande importação de messalinas de procedencia estran-

1 ' ‹~ 1 .

só a _ d zac o e inundanas existentes nesta cidade.
PPWIIIHB- amante se pode conseguir qualquer resultado

,____=__________,`__,_,_¡,H__,.¡.v,,__,-_..-,,._¡¬,.._,,,.,......_...._n-..~.-_--.n‹-.-|.z-‹‹~¡v-=¡|>¡›~_*r-3'-°›v\.r-,cp‹-v~||-r-f‹-fl›-i-r-==r--¬¬-nr-f:u¬=|z,n,‹-w-.~_1.«usarirr-
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nesse sentido, aproveitando os dados oñ`orecidos pela estatistica
de Fsaaiiz os Mzicnoo, e por nós inteirados agora com outras
denioradas pesquisas.

ll* o que vãnios fazer. De 1872 a 18so, a pripiilação do Rio
de Janeiro duplicou, como provam as cifras jã apresentadas ;
acceitando essa base, o numero de mulheres públicas devia ser
naquelle ultimo auno 2. 2452.

Ezzge zi,|gs,i-isoio, entretanto, deve estar abaixo da realidade,
porque o quadro da prostituição pfiblica augineiiton desde logo,
como ãcinia ficon denionstrado.

Quanto a extensão da prostituição masculina. nada igual-
mente se pode adeantar com eleinentos autlieuticos ; mas, pode-
mos affiriiiar que tem decrescido a olhos vistos, pela razão mesma
do desenvolviineiito da prostitiiição feminina até ltštiâ, e, infe-
]Íz|11@]1[,g, da |i|'niil'i8. pl'1'JSi.Íi`zllÍí;ã.Í} Cflüllilüãllillâi, 3. Cfrfltfli' dtš 1593

ate o nioniento actual.
A pr'‹istituiçã‹i feniiiiiiia É inevitavel, e ate certo ponto ne-

cessaria, nas cidades justa-inar, visitadas pela inaruja de todos
os portos, cuja abstinencia na tiavessia lhes constitiie um agui-
llião aos desejos libidinosos, sobretudo quando em terra entre-
gain-se as libações iniuioderadas e piovocadoras.

Acredita se niesnio ser um syiiiptoma de afrousainento dos
costumes nas familias, quando o nuinero de nieretrizes diniinue.
nas grandes capitaes, abaixo de certo limite; foi o que se deu
nesta cidade, a partir de 1893, quando essa especial iinportaçao
deixou quasi de subito de aftluir as nossas plagas. _

A's causas acima registradas, cumpre accrescentar, tra-
tando-se do Rio, o clima, os vestígios ainda iiial apagados da
escravidão, e uni elemento todo particular, porém que pesa gran-
demente na balança, a evidente superioridade nuinerica do
sexo masculino sobre o feminino.

Pela Syizopso do i'é'ce-iisriaiiimifo fz-if-1 fl -'il df* pf?fi1'"Í*‹"`f'
1‹'i.90, existiam, em 1898, no Districto Federal, iiielnsive, a po-
pulação fluctuaiite, í.*03.{ioLi lioiiiens í,zilgarisnio redoiiêlo'|'para
229.000 niullieres, isto e, nin excesso de 84.000 iiidlvidnos
para o sexo masculino. Esta desproporção era notavei especial-
mente nas freguezias urbanas. ,

Esse desequilíbrio não e de data recente, pois o recen-
seamento de 1872 já a aocusava com mais evidencia.

O censo desta cidade, mandado levantar, em 1848, pelo
Da. Haiinocit Lone, demonstra, como o precedente, considera-
vel superioridade do sexo masculino ; e bem assim o recensea-
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mento que lizera executar, em 1838, o senador Bsimanno Ps-
nslna os V.âsooNcn1.Los.

Essa desproporção entre os dous sexos era devida, em
grande parte, outr'ora, aos brigues nogreiros, que despejavam
neste littoral levas consideraveis de africanos, em que predo-
minava sempre o elemento masculino.

Depois da extincçao do trafico, explica-se aquelle exagero
unicamente pela entrada de colonos europeus, em que os indi-
viduos do sexo masculino são em maior numero, excepção feita
da colouia austro-hungara, que concorre com a maxima parl1.e
das meretrizes europeas. Aos sordidos traficantes de mercadoria
ilhoa que aqui aportava, succederam, como ficou dito, repetidas
levas de polacas e austriacas, que eram recebidas por patricios
seus de ambos os sexos, prepostos nesta cidade de rofrofns e
coftinus, que, recrutando mulheres nos centros europeus, sedu-
zindo raparigas do campo, e mesmo fillzas-familia, com illusorias
promessas de collocações reudosas, e até de casamentos pros-
peros, para aqui as enviavam, e ainda as enviam com iguaes
desígnios de ignobil exploração.

Concorrendo esse trafico até certo ponto para refrear a pe-
derastia no Rio de Janeiro, não é menos verdade que essas in -
felizes se constituíam escravas brancas dos mercadores crueis,
6 otéssnguinarios, ellas, victiuias inconscientes de uma seduc‹;ã.o
criminosa e de sonhos que se dissipavam logo após.

bem escolha de clientela, recebem essas malsinadas, nas
horas mais afanosas do dia, e durante toda a noite, o libertino
da escorra social e o marinheiro ébrio, sem distincção de idade,
g_u__;1_ã__1;o_;~Ês, ptostadas licenciosamente nas rótulas verdes, ex-

vocando coriie trldlgâifgsciiiliíiiaosd Bozo? um papagaw ao %1t0"l~H ti-._ _- , om plnases convidatn-as,
os passeantes maissizudos e iudifferentes.
em flääglâ Êlägâlãad tenha tentado reprimir, em seu exerci-
caftens já l__g____a__d0 n__f:0P_Il'0Sl3lfi:_l1Çã0 est-ra_nge1rfiz,Já. deportaudo
ha sidoi até __g:m_ baldad edou ros expedientes, todo empenho
eoutinuando __ pflpulação 3____e__arge de lnsuperaveis obstaculos-
espectaculo das messaliuas aplltai' a assistir ap revültame
reos, ou nos sobrados e alacgir: gd; eua? ups pavlmentos ,mr-¡,a¡,¡tadas pah que __ ssciedad Soflgas prlnclpaes ruas, Outrora
mais 38,86% 9 uunnense contava em sl de

*P °°““aP°fi1Çã°› He Dflrlllfloão noclonal. o sexo femmmoavante a-se em - - .J ““m@1°›@I1lb0ra pouco seusivel ; efliectlvamente,
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o recenseamento de 1.890 indica, na popular,-ao brasileira do
Districto li`ederal, excluída a população fluctuaute, os algaris-
mos de 181.000 habitantes do sexo masculino contra 183.f›uo
do sexo feminino.

Todas essas causas reunidas explicam a razão por que a
prostitui‹;ã,o tanto se desenvolveu no Rio de Janeiro; e é caso
de perguntar agora si ella deve ser regulamentada.

Si a prostituição e um mal necessario, si é uma ferida
que cumpre conservar aberta para indirectamente não levar
a deso1~ganisaçâ.‹› a um orgão vital do corpo social, nem por
isso se deve deduzir que o assumpto não deva preoccupar a
attcuçao dos liygieni.-âtas e dos moralistas. A prostituição deve
ser contida dentro de certos limites, que, infelizmente, fêirani
de muito ultrapassados entre nós. Cumpre principalmente evi-
tar-se que ella se apresente com demasiada impudencia ; con-
tra seus ataques, urge sobretudo proteger a infancia, e as me-
ninas e nidças desprotegidas da sorte.

Sob este ponto de vista, deixamos muito a desejar. Essas
raparigas que vendem flõres no canto das ruas. no saguão dos
theatros, nos cafés e restaurantes, geralmente frequentados
por libertinos noctambulos, como fielmente descreve o senado:
Loans Taovão no seu monumental discurso. pronunciado no
Senado Federal, em 11 de Setembro de 1896; as innocentes
pediutes que pullulam nesta cidade, são- na generalidade _
outras tantas victimas que a voragem da prostituição não iar-
dara a engulir no seu turbilhão. Essas pobres creanças, geral-
mente exploradas pelos proprios e desnaturados paes, e por
empreiteiros cynicos e iudignos, merecem toda nossa attenqao.

Sob o ponto de vista hygienico, ha tambem muito a fazer
para impedir, ou - quando menos -- para diminuir o desen vol-
mento das molestias syphiliticas, que começam ja a figurar for-
temente em o nosso quadro nosologico.

No serviço da polyclinica dirigido pelos habilissimos Drs.
Rocua LIMA, Bnauanoo ilíxo.-u.nÃns s Luz na Anarro, durante
o decurso de 7 annos, em 52.378 doentes de «clinica medica pro-
priamente dita, apuraram-se ainda ›› 86 casos de syphilis vis-
ceral, arterial, etc., o que da approximadameute 4 °¿',, de casos
de ‹= syphilis interna ».

Não se julgue que ha disparidade entre a proporção desta
clinica e a da sala do banco do hospital da Santa Casa da Mi-
serlcordia. E' verdade que 4 ° do ml1il'›0 SG til-WRIIGÍ8 fifi 50 B ., 1;
mas aquella primeira porcentagem iguala, si não excede mesmo.

¬--¬--“--

¬--rx-n-«u-i....n|-1....-_..¡__i

1.-.-__...-z.-H'1

ul-u-v-ii-v

,.¡,_.z....r.,.,



~‹s,i=.¡›¡, H-fl¬'¢lzziza
›‹--Whui-u_u-‹_"

Bii1'|-.-.nzfzggfi

‹r-.l

4..-_..Lççâphrugjáufifl-

-É

im

¬'\U""FT*

»-iãllr-ví.
bh-

II

.z._,_`Ê›'THr lllvrÍ;J-L.

.P-. I

Í

.-u-»-.-1-..¡_`sun....Q “irIl'-.vu._

W ¡,,lf""`*1*""'
,Iv-WII?_1T*_,_,F|___|,_,

|pa\1‹-u¬.í;-.¬..›.-r~_-I-s¡çuu:._1-IUQCIL4"¬"“""""'

mana--nha..-|..:...__.:§.1i:›:nz:‹\1:1:-_ziI*¡J..,1fl_-=:'_*'*-_51-‹-1~¬zu¡_

Ç

.il»-,..r|n......_i,-_;,,_____¬,_,_,,_,¡,____..._"
'vv-111 "-ugg-fifhflv-Ê":

'H _.M:%.$›~‹¡F~¬-sz...-.=...›_...
Ú'-ur.-`_

¬-n-¶lw-rq-¬
...'n_:i=1..

¬-.¡..._

-*wir
'IEHfl1\=

,,...

*riam-ias.

-‹"u¿~ :i*~_
"'i!I-;c¬-ri--

 -í ____ 

"`""58_ V W59-
á_ segunda, att_endeu‹lo_que lia, na Polyclinica, serviço espe-
cial de inolestias syplnliticas, para onde são dirigidos todos
quantos se apresentam acommettidos de tal enfermidade; para o
serviço dos Drs. Rooiia Liii.-i, Bsaivaaoo nn ltl.ica1.iiÃi‹:s, Luiz
ni: .-tascâii e outros, so se apresentam as creanças, que, « M3
prlimeii-os exames ››, naopódeui ser suspeitas da terrivel enfer-
midade. Entretanto, assim mesmo, ainda apiiraram os illustres
clínicos, em tal serviço, a proporçã.o de 4 “/,,.

Ainda na mesma polyclinica e no serviço oplitlialiiiologiczo
do notavel especialista Molina Baasii., a proporção “ilos
casos de adecçzies sypliiliticas ascende ao prodigioso algarismo
dia 2_f3 Ú,-,,_, piorcentagem que tambem se mantém em suas vasta
c inica civi .
H Ainda no serviço de pediatria medico-cirurgica dos Drs.
. onconvo E Ci._ssiEnrii Fsansina, em 6.000 doentinhos obser-
WÚÚÉ' flilifli i1Briodode 7 annos, a estatistica recoiilieceu a pro-
porçao de 45 a 50 °j.z. de casos de sypliilis.

A eloqnencia destes algarismos, provando cabalniente o
tenieroso incrcniento do inorbus sypbilitico dispensa commen-
tarios. ' ` '
fl _E nao só estes algari_smos,_apontados por varios clínicos

'11-`111T1B1`1S*`°-`*1"›_1 001110 8-S consideraçoes que anteriormente fizemos,
patenteam a toda luz rapido iiicremento tambem da prostitui~
ššä- äldtäãfi QUE ~9111D1'6gâmos núainente a palavra prostituição,

111-B'=211o£ pfinãie miiiiii-Og demiils BS_ci"ipto1'es, de ulcera social; atéf ~_ _ _ fl 1 _ as atraz, deixamos dito que a prostituição
emliilnd tinha- 51110. entre nos antes um bem do ue im m I

"i".m“i em ma' i,'""a °°f`f¡gÍ1'11ma,cliaga ainda mais lie(iiioiida Naãdse :iu guns. porem,. deste modo de vêr que pretendãiiios siqner
para esta enferninlade social, as liberdades rue exi imos ,
outras necessidades publicas Não' No - I ' g paraque 03 mas pfideres a quem- com. t s qiäeieuics, luva;-saniente.

¡ 1' PB e ze ar pela saude publicave em atteiitamente sobre esta ,,¡¡,Smu¡çã_0 ¡¿U¡B,.a¿a ,, .. '
1'fl›11t11' a robustez e a fortaleza das era " ' 1 Pam ga'¿,,z¡m1ü as ataqnes da syphms às gša üiàges liorviudouras; re-

Neste intuito afigura-ge. ç presentes' . .ser Sflbmemda a 'ima regulaniieotstflilãe não só deve a lirostitiiição
. aç o razoavi-I con -' d l -vel] as 1 ° , rj aâ Í ep ieies publicos revestir das formas legaeg 05 seus me

cfinãeuififi fine a sábia Acadeniiri N ' ° ' J a' `em 189,, ~ acional de Meriscrna propõz
Não se d .- s . , _cve afei ir da moralidade ou immoralnl 1 (1 3,

cidade pelo maior ou m 3' 3 9 umen - .Or numeio de mundanas. Na especie,

,T

1-1 1 í

, u llllllll

¡'__-~v-,---.-_-1-¬-¢-n.-.g---up»

à"'?I|-_'-'ve-5

?1'¶l‹~'1[¶I"IÇ=i'|'\lDr~1-‹-ag.-:-H\‹:--v4.

o facto da-se na razão inversa. Quando a pi'ostitaiç¿ío público
é em grande numero, luxuosa e opulenta, a castidade do lar e
a regra. Resulta d'ahi que, quando a prostituição diminue, o
lar domestico se profano. e se enriquece de vícios.

Não tem faltado quem attribua este lastiniavel estado de
cousas á. corrupção sempre crescente dos nossos costumes.

Eifectivameiite, a primeira vista parece que assim e, e não
regatearenios louvõres aquelles que, de tão boa mente, advogam
a causa da virtude contra o vicio; mas a observação attenta do
assunipto leva-nos á. conclusão diametralniente opposta, isto ê,
que esse augmento desproporcionado de mulheres pãbii-tas, na
Capital Federal, inellioron de muito os nossos costumes, ao iii-
verso do que se lia passado em toda a parte do mundo.

Us moralistas mais exigentes e severos reconheceram sem-
pre a necessidade dessa tolerancia. A barregã, t.§,*po supremo do
vicio, é ao mesmo tempo o broquél mais seguro da virtude. Si
não fora ella, a pureza do lar doniestico soffreria. repetidos ata-
ques; e mais de uma mulher de alma pura, que, no orgulho de
sua castidade, e abrigada das tentações, encara a prostituta com
repiignancia e desdém, seria presa do remorso e do desespero.

Si n*uni grande centro populoso, em uma capital importante
e principalmente marítima, apenas houvesse limitado e peqiieno
numero de niullieres públicas, tal facto depcria altamente con-
tra a moralidade da população feminina em geral ; c essa con-
deiunação, formulada para certos portos eiiropeos, e, alias, inc-
recida, porque nesses portos, como em todas as nossas cidades
á. beira-i:nar, avulta realmente a prostituição clandestina.

Quando, pois, a prostituição ‹= augnientas nas ‹›‹ capitaes›~,
ou mesmo nas cidades de segunda ordem, pode-se de aiiteiizão
garantir que a ininioralidade ‹‹diminue››.

Si é exacto que a prostituição, abandonada a si mesmo,
isto é, sem as peias de uma Vigilancia inieiligentc, regrada e
scíentifica, derrama a sypliilis pela população de uma cidade,
de concluir tambem é que o ilesenvolviinento exagerado :insira
infecção exige como cuidado propliylatico, como meio de res-
tringil-a aos limites do possivel, legal vigilancia sobre a prosti-
tuição.

Ora, entre nós, da-se infelizmente o caso de ter-se incre-
meiitado de modo desolador a syphilis de par com a prostituição.
São, pois, as nossas condições actuaes que reclamam iniperio*
sauiente que as auctoridades constituídas trabalhem por con-
feccionar leis, regulamentos, que contraponliani as devastaçoes
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do grande mal os beneficios de uin cerceaniento accordemente
dirigido coin os principios geraes da moderna liygieiie; e, para
satisfazer as aspirações dos dous grupos oppostos em que se
acha dividida, nesta materia, a classe medica brasileira, de
accorrlii tambein coni as condiçoes do nosso meio, sem ferir as
ideas de liberdade, tão dissemiuadas entre nos. (Í) que nao se
deve, oque não se pode, sob pena de abalar, pela base, a Iiygiene
e a moral, e permittir essa osteiitaçao do vicio iias ruas mais
trausitadas.

Nem se Êulgne apenas aventurosa phrase aquella. em que
aftirmei estar a sypliilis crescendo, entre nós, oiii pi'‹›porçao ;;'e‹¡›-
nietriea: eliectivamente. quem se der ao cuidado de iiivestigzir
as estatisticas mais recentes dos iiossos mais conceituados cli-
iiicos, conreiicer-se-lia da verdade do assêrto.

O praiiteado especialista DR. Siza-'.à Au.iU.io, cuja palavra
aiictorisada era ouvida sempre coni a consideratzao que merecia,
em iiotarel discussao, sustentada, ein 1890, perante a .~1‹~fid‹f›miÍo
.;\«;r'trsi,oiiiil de ilferliriim, apresentando os algarismos de sua cli-
nica de molesiias de pelle e syphiliticas, na Polyclinica, durante
uni periodo de 7 aniios, achou, em 2885 consultantes, 1170 casos
de sypliilis, o que da uma proporção de 45 %.

Isto importa tanto como dizer que cerca de metade dos
doent_es,_que, iiaqnelle estabelecimento, procuraram o illustre
especialista lii'asileii'o, eram victimas do terrivel mal do Egypto.

Mas, si porventura nos objectarern que essa estatistica
pouco prova, porque trata-se de uma clinica especial de moles-
tias de pelle e syphiliticas, respoiideremos com outras estatis-
ticas de nao~meiios abalisados clínicos.
sua v?df-äigišäíä ãišiigšiäoioi Qñle dirigia ups ultimos aiiiios de
rim T › - ?_ ' Go ri ou ospital de ._Santa Casa de Mise-.zri ia, um seriico de molestias da infancia, serviço assas fre-
9“i*“ia*l*'*= *“'3¡l°11= l"@1`fl-MB 3-flillclla mesma sabia corporação oiii.'o°'s '‹ . --âliniêa cifra. (10% affcctüdüfl (ic Sypillilã que reggrreq-3111 3, 5119,

Este " ^ . .
aurtoi'isa‹lÊ›:etletia .puderdiil Ú ãffirmar' porque para 1550 estámos” ' ' " fi* “fm lmfiçflfl, não só do provecto Dn. SouzaI cer ‹ ue suo ~ ¬ .óa ~*i)Il¶HFIP0oBIf)lÍe;i Êofllšliiàišao oi. Lavpaoio, como do estudioso

' L- 1 it. J i ° », que por argos periodos tem sidoencarregado deste mesmo serviço. i

Por communica. “ ~ ^ .
Ria de Janeiro. a pgÊ2r';¡S:;;aé_bem°3_ flàlfii clitie os ci¬g,'8.l10S dc

i - Quasi esconliecida. li. esta a
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opiniao auctorisada do Dr. Il=Isi.i.o Mouses Fierro, que tem es-
tudado, sob todos os aspectos, essa raça no Brazil.

Iiisisteiiteniente interpellado, disse-me elle que apenas eo-
iiliecera, dessa raça, um uranista, e que esse iiiesino irao se aiiia
aos demais, que o perseguiam por ter meiitido aos seus ritos,
casando com uma inestiça, de quem envinvára.

Esta infoi'ina‹;à.‹› verbal de Miii.i.o Mriasss Fiiaio esta de
accôrdo com as iniiilias pesquisas nesse sentido. Entretaiitri, diz
Mou., seria interessante bem conhecer em que proport;ã,o tige-
ram os judeus entre os uranistas; e accresceiita : conheço mui-
tos judeus, que praticarn o anior lioniosexual ; todavia, reiiiata o
proprio Mori. : segundo coiniiiiinicarçäii de pessoa competeiitis-
sima na materia, o numero dejudeus uranistas parece-me antes
inferior, atteiideiiilo-se a sua pi'o¡i‹›i°r;ai'i na pripiilaçàii total.

Esta considei°at;ã.o, porém, é coiitrariada pelos dafloã de
Gocic.

Para saliir do embaraço, 1lI‹.›i.i. limita-se a tirar uma media,
que o induz c‹›iivicçã.‹› de que os uranistas eucoi'itraiii-se em
identica proporção na raçajudia, que nas demais i'ar;as.

Depois da libertinagein em larga escala. da liliei'tinagem
com todos os requintes do gozo e das derassiilo-s mais bi;‹:ar_ras
da sociedade inineira, durante o periodo administrativo do É
DE B. _ . cujos feitos no genero o coiistituirain principal assum-
pto das bellas (}'m'tris cliilfâiizis, o primeiro reinado assigiialou-se
nos registros da libertiiiagein, ficaudo desde entao saliz-iite. na
aristocracia da terra, as celebres Nisso. . . iii-:. . . e lš.›.ao:¬:. . .
os. . ., as duas toriiiosissimas amantes do primeiro Iiiiperador.

Do fogoso principe e dessas duas irmãs riraes coiitaiii-se
episodios de alcôva dignos de iiieiiçao em obra esperialp, tradi-
ções que escandalisarain até data bem recente a parte si-iiszitzi
de nossa sociedade. Sem i'epi'oduzii'nios. por bastaiite coiiliwci-
das, essas scenas já. descriptas na (Í`1ii-oito-ii oia-iiri.ràro_sz;t do .i'o.-._
porão pelo erudito Dr. ll-IEi.i.o Íi-Io1i_ii¬:s Pao, liasta adiiiiitz-iriiuis
que 0 frenesi aiiiôroso das duas amaiites t-.liegoiz ao ponto de a
bella Marqueza tentar cont-ra a vida de sua irma, quando esta
voltava de uma festa, servindo-se, para G oilfilllflfllflz de “-1113
pistola, que, eiitretauto_ errou o alvo.

E' ainda corrente na leiubrança das pessoas do If-l11}`li**-l *_-*S
esplendôrosos bailes por occasiao das régias roniariasa Lzioria
do Outeiro. Nesses bailes, em que nina ¡ii~iiicesa _italiaiia. rs-
põfla, de um eqiihztixatltii' e.$tl'itIlgtšil'0 Hill tiiãpiillliiiildziílc, qfdüilll-
nara com toda sua deslumbrante belleiia, as intrigas amorosas
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e as conquistas tornaram-se notareis, dando motivo ii. phrase,
que caliiii no dominio popular, do peregrino poeta Mzioiizin Mon-
Tsiao : Tenho as niêios collqjizdris de tonto su.sp+~iide›' vmtfiirlos de
relludo .'

Em escala progressiva a prostitniç-ã.o fidalgo refocilava-se
no leito do adulterio, a começar pelo bondoso velho que fechou
o passado regimes como modelo de muitas virtudes, c que
nem por têl-as- deixara de ser encontrado a deehoras, embii-
cado, e guardado pelo oocheiro Nsnoiso, na escura rua de Santa
Tliereza ; a começar, por elle, que era nm santo verao, e a aca-
bar pela Êllarqneza de A. _ . coin o Dr. À., e a Marqiieza de O.,
que se entregava até aos seus proprios ooclieiros.

Ein resumo, nas classes aristocraticas não so a prostituição,
como tambem a libertiniigeni, caniinliavani desassonibradas á. luz
do sol e a escuridão das noites, com mais ou menos tolerancia.,
mais ou menos escaiidalo.

Os palacios e os oonventos foram ein todas as eras grandes
focos de libertinagem. Ao tempo de Piiii.iPPi-1 Aoousro havia
nm rei de ribaldos; e era permittido as ifeff*iri.~i, em certo dia de
maio, lhes enfeitar as camas. Os potentados frniain então as pri-
nncias das donzellas em seus dominios ; e esse prelibio mudava
de nome conforme as partes do corpo que lhes appetecia des-
frntar. Os conegos da catliedral de Lyoii gozavani dessa mesma
regalia, que o bispo de Amiens manteve ate 1335. Os trova-
dores e os doutores da sciencia alegre nos traiisn¬iittii'am as dis-
solntas iiarrativas dos excessos que, tanto os nobres, como os
frades do all ao XV seculos, pratica'-rain; depois dellas, appa-
receiam os esciiptos altamente licenciosos do cura de Meodoii,
dp famoso Raeetsis, de Beaoanoo, de Vsavit.i.i‹:, conego do
lours; de Ooqoii¿1.sa'i', juiz ecclesiastico de Reims; e os ex-
travagantes sermoes dos padres lllenor, ll'[Aii,1,sa'r, B.iai.a'i'i'e,
803- Bra o clero de_ e_ntã.o, censor e arbitro dos costumes l

ao e curioso, original, irrisorio, e até niesnio garga-
gäiflfâlgpedos hispps cinlgissein a fronte coni a mesma initra

_ ' a e orna o às arre as da anti 'J 1
lztno, isto é o báculo ne usaã ›' ga' R'Dnm. ' 6 (me 0masmo mu › d (1 _ _ain, e ainda hoje usam, seja o

1 | -~ zus os anguies adivinliando os destinos do homeni
pe o canto dos passaros?

O es ¬ . .Ordens râbigffla lançado por Bocsoe aos costumes devassos das
gwsas em Pflmlgflzl, encontrou, até certo periodo,gÉS*zf:wCÊpital_, rigõfüfifi 9 _Íl15'5Í55Í"1==} flllplififlção, especialmente

*š 0

q “_” ele 3° “m“13m° Praticado em nossos conveiitos,
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sol›renio~lo accrescido pelo contingente africano e seus descen-
dentes, que serviam de pasto aos tonsurados senhores, e entre-
tinham entre si escandalosa libertinageni.

Donos de propriedades ruraes, traballiadas por escravos
de ninhos os sexos, os franciscanos, bentos e carinelitas faziam
dos recantos de suas faiõendas verdadeiros serrallios niixtos,
tornando-se nesses alconces mais saliente a libertinageni das
escravas. O contrzírio, porém, snccedia quando esses religiosos
recolliiaoi-se as casas centraes, aos inosteiros, aos conventos,
onde algumas de suas cellas, nos intervallos dos officios di-
vinos e das horas caiionicas, asylavani dia e noite moleqn‹»_s tz
rapazes, não sendo raro a invei'sã.o dos papeis entre o niorador
e 0 liospede. Endiirecidos no vicio, o recrutaineiito dos pede-
rastas passivos era por muitos feito nas proprias sacliristias,
chegando-se mesnio ao ponto de maioraes das (_)i-dens inaiiilei-oiii
e educareni rapazinlios, alguns dos qnaes atiingirarn as mais
altas posições sociaes. Assim, do mesmo modo que, no dizer de
um viaiante illnstre, os idiomas estrangeiros aprendem-se coin
mais rapidez dos Z.-:bios da inuliier, muitos dos nossos melhores
latinistas satiirarain-se dos perfumes da Eiaeêfrlo e das odes do
inestre Honscio, sacudindo clandestinaniente os liabitos dos
nossos frades. Da prostituii;,âo das fazendas e dos deboclies dos
frades que fugiani â. noite dos conveiitos, e que com i'igoi'oso
disfarce se apresentaram nos bordéis, nos covis de dm' fofriwiiio,
nos cmdoiiblés, nos antros de dormidas a baixo preço, e até nas
casas de bailes publicos e de mascaras e nos tlieatros, nume-
rosissimos netos de S. Fninoisco e de S. Besro por ahi ainda
existem, na generalidade niestiços e intelligentes.

E' notorio o facto de um frade que sodreu pena de coro-s
no caiweiito, por ter sido sorpreliendido pela policia ein nina
public-house do beoce do Cotorello, ilisfziieado com a cabelleira
loura. e desgrenliada da iinagein do Cliristo I

Rivalisando com os conrentos desta cidade, a classica
Bahiajamais deixou de ostentar-se, alcançando a priiiiazia em
todos os generos de ilevassidaii clerical, tornandolso I*0l*l11111` 0
iioiiie do celebre poeta, e nao menos iiotarel orador. frei B.isi¬f:›S,
aquein Jusoueiai Faeine dedicou, nas suas Ilis¡,:-ii-fzpozss do
cloustro, a mais escolhida talvez de suas odes. Desse frade,
um genio no pulpito e nm inspirado na lyra, contam-se 'BPÍEQ'
dios typicos, soeiias caracteristicas, que nos jnstilicain a saci-
Bdade. Um dos factos mais notaveis foi o de nin deflorainento
por elle praticado ; o crime, pelas circunistancias que o reves-
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tiram, deu lugar ii. sua longa prisão no carcere da respectiva
Ordem, prisão relaxada um auno depois pela suprema piedade
do então arcebispo D. Roi\1U.›u.uo, depois de haver lido um bel-
lissimo soneto em que 0 frade solicitava perdão as suas culpas.

Desse frade, que, na Bahia, foi o mais acabado rival de
Bocaos, na crapula e no talento de repentisla. i-.onser\‹'a a tra»
dição local graciosos episodios de sua vida. d entre os quites
destaciimos o seguinte, que concorre, como bella c‹_›l|al›‹)ru‹;iio
de costumes dissolutos, trazida a historia da lil›ertiua,‹ze1n por
alguns vultos das cörporu‹;ões religio.~as. Era no ti-inpoi un que
os eruèrros se faziam a mão. Uma tarde, frei B.às'i os, que so di-
rigia a casa de uma prostituta, enfrenta com um saliilneuto fu-
nehre; devendo,em obediencia aos regulamentos da Ordem,
acompanhar o referido enterro, porém accêso de paixão lil›idi~
uosa, racilla entre o preceito e a tentaqiio, exclamando para
todos quantos o cercavam :

Vejo Àluor o vejo a Moi-r‹~_ _ _
A qual dos dois soguiroi 'E'
You seguir _-tnior primeiro,
Depois entao morreroi. . z

E O f!'3.ll8 Ifliflglliliüll Ilil. 0I1(l3. (lí) [iÓ1.-*0, l)3,1'aÍ11¿ê:tUu li;-310
ÍÊWPÍÚ da fifiiilafifii Bfilëfllleflllü por toda a noite o bnrel francis-
cauo no alcouce do Aniôr.

ao dominio das ordens religiosas no Rio de Janeiro encon-
šilâltèsšífasgã P_Ul*l1lf(1¶-1'&s de feminismo, tornando-se deveras sa-
EEHS aílrnläesfälulplelâqligi oradol de,gra11de_l›r1ll1‹›, que, pelos
mereceu deätà populà 5 iornnceã e gestos equrvocos elzii|g1i_1il‹›s,

Na magna collatbâüfjgflä Letlroappellldoile §z1zl‹_¢:¿2vz¡i‹r.
tada, primavam em 0mr;f.a‹›I i o ileborrlre -e da _mancel¿›1a 1'e‹':u.
imã, mburbanas 'umas (soros os siga;-ms ilas_l¡.e811ezras ul-ba.
reä ml depmvadois chèfès {iePfIfä1,cí!›al11|ente agplcolas. l1.xempla..
á. perna pa;-3, ¿¡,¡~e5¿,¡,¡_a,. figumlàiiifl, oIcle1.o e o povo ‹_:‹,¡,,c0¡.,'.,,.,n,5,11% nos noäãüs amam wst mpoitautes, cala rula deixou
rigarios e coadjutores? tratavaillinišiiei riiiãiiríiiieseädjeillaluäâite., “S

-' z ie oi zeros,apresentando-os como taes ao '- s s . . -tratavam a este I eus paroch1anos¿ ou entao mal-
s .

semente a recua. deáiiztellei' exlfibltldo em |-ubllco, e allronto-,, _ .
fiiaeamj 8 a ,.am,ha¿a dogsl äihgsmiillatas, com as quaes se ama-
flägravidão eram Or H ¬_ 8. guns dos quaes, ao tempo da

. P B es vfazendeiro; 8 mais Qenhores cllèdàgglsšvforxio de costume entre os
' ' os.
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Uniformisando esta nota., cumpre adiantar que, nas festas
populares c intimas dos nossos povoados agrícolas, o adulterio,
o deflorameuto por parte dos convidados com as 'escravas eram
comrnuns, resultando as vezes, d'esses desregrameatos, scenes
de ciume e de sangue no lar, no elto, nas senzalas.

São innumeros os casos de obcessoes sexua/es entre os ho-
mens da religiao e os homens de lettras. Ate aos nossos dias
cl1ega1*a1n notas caracteristicas, em que as anomalias sexuaes
predominam, levando de vencida o respeito aos votos religiosos
e ao decóro individual.

Era muito conhecido um religioso de ordem mendicaute,
frei 'I`nso'ros1o, homem estimado em seu mosteiro e que ahi
exercia o cargo de guardião. Entregava-se por tal forma ao uso
iminoderado da pederastia passiva que, uma occaslão, adoe-
cendo, e sendo chamado um médico, este aconselhou que lhe
dessem um clyster calmante. _

Ao ouvil-o, o bom do frade suspende-se do leito, fita-o des-
cousolado, e abanando com a cabeça, observou trlstemente :

- Si é tudo que lhe resta prescrever-me, estou morto!
Nao fiz outra cousa em toda minha. vida. ..

O médico, porem, insistindo, elle limitou-se a accrescentar :
- Está. bem: para canudo da descommunal seringa em-

preguem. o gargalo de um garrafao E _
Foi assim tambem em Roma. Mas, nos ultimos tempos da

Republica, quando o vicio das hetairas, como dd-o Rusnoosay,
tomou grande extensão e desenvolvimento, a pederastle fel
pouco a pouco se attenuaudo.

Tentou-se por vezes por em practica_o pla.n_o do desembar-
gador Slooslas, que, entre outras medidas, nao so submettia
as barregãs a exames medicos, como tainbeân marcaria-lhes
para residencia certas e determinadas ruas, aum de erltar ás
familias, e principalmente as filhas-familia, o espectaculo dessa
chega hedionda. Taes tentativas tem sempre esharrado ante a
objecção, que sernelliante systema e attentatorio da liberdade.
Tal 1-efntaçao, porem, não passa de ma comprelieusao da liber-
dade, que, assim concebida, degeuera em licença. Bias, desde
que se appella indevidamente para essa_szinto Llãdei-f1'fi› i`*W_'
tejo.-se ao menos, por meio de medidas criteriosas, a liberdade
das creanças a que acima nos referunos, puna-se severamente
a. exploração da infancia; defendem-se, uualineute, as proprias
prostituidas contra os miseraveis cafiens que as _cIP101`i1;*11_-
roubam-nas, reduzindo-as as vezes a uma verdadeira escra-
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vidão. O que não pode, e não deve, e coiitiiiuar este estado de
cousas.

Actualmente na America, como algiires, o exercicio da
prostituição e livre, eiiibora -- iia inaioria dos casos -- as 'mu-
lheres que exercem esse triste mister, iiiesmo eiitre iios, só o
tenham procurado como recurso de vida, por abandono dos se-
ductores. Entretanto, cousigiienios desde já de passagem, iiius
com a mais justa satisfação d”aliiia, que, excepção feita das
ex-escravisadas, as quaes por falta. de leis especiaes que com-
pletassem a grande lei de 13 de Maio, eiitregarani-se ã prosti-
tuição, so a quinta parte das mulheres públicas saliiu da familia
brasileira; e-o que é mais digno de nota-M desse algarismo
só iii, pertence ã classe média flumineuse.

Embora Julgiienios a prostituição uni iual iiecessario, ein-
bora Jã por vezes tenhamos dito que ella foi, nesta cidade, aiitos
obra do bem que verdadeiro flagello, não se julgue que seja
porventura a singularidade dos nossos preceitos moraes o móvel
de tal opinião. Ao envez disto, consideramos a prostituição uma.
liediondez que mancha, que nodõa indelevelmente. Ora, as cou-
sas hediondas não devem ser expostas núamente ao público,
tanto mais quando ellas podem, pelo exemplo, pela simples vista,
deturpar a ca¿ndidez_d_a inexperiencia, que se deixa deslumbrar
pela ostentaçao das Joias fulgurantes oii de tintas engariadoras.

Nao. nao queremos esta promiscuidade, em que se con-
fundem o vicio e a virtude.

Nao! nos não podemos tolerar que se emparelhem na
211351113- flflltifida, que se nivellem nas mesmas janellas, a virtude
iiicauta e o vicio attrahente.
c0SmCfi*11P1'Bfl_á sociedade velar para que se não degenerem os
em 8:1? èôe ectivamente, assim como vao ella procurar e isolar
dem PM eäílfiã flgefltcs qpe contaminain eo organismo, ella

_ xercer as iinc es cont "pülmäa sua moral. ÇÕ ra aquelles que vem
d que não deve nem pode continuar, repito, e essa licença

estaaguda em as mas mais Dllblloae, é essa promisciiidade dasÉgflfäflfifi, não já com a.s_fa_.milias, mas com os cidadãos hones-
sfia °5ie'1¡a9ã0 do vicio não pode nem deve persistir.Mais scieutificas mais ' ' 'ra _,MGS M9 › _p cticas e de mais beiieflcos resu_lpodem ser as med d -para reproduzir mma desprëtgâäiíâlftâsašdäsi Que Pedimos venia

‹I. c u 'D"` À* Amdemia Pfiflfl v‹ attenção do Governo ara o des-envolvimento ' , _P ,que val t°m°'“d° 5 PI'0V0Gflção publica ã immo-
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ralidade, por parte das meretrizes e dos caftens e oaftiuas, na
Capital Federal, e contra isto reclama medidas energicas de
repressão, applaiidindo as que até aqui tem sido realizadas pelo
actual cliefe de policia, Dr. .Sziifiiuio Feuaaz.

Il.---Esta provocação tendo como consequencia a disse-
minação das molestias venereas e sypliiliticas, exige a salva-
guarda da saúde pública que as mulheres que se entregam a
prostituição sejam submettidas á. inscripção e aos exames sani-
tarios, e liospitalisadas quando soifrendo destas iiiolestias.

III.--Para evitar o arbítrio policial, a Academia é de
opinião qiie, no caso de recusar-se a meretriz ã iuscripção, fique-
llie o direito de appellação para o poder jiidiciario.

IV. - A .àlcfidemia Nacional de _lIed-ifoãiiri pede a atteução
do Governo para a discussão que acaba de ter lugar em seu seio
relativamente á propliylaxia pública da sypliilis e regulaineiita-
ção saiiitaria da prostituição e, para isso, reniette junto todos
os numeros das publicações da Academia, em que vieram in-
sertos os discursos dos diversos membros que se occnparain da
materia; entre as medidas ahi propostas, a Academia especia-
lisa as seguintes, que considera de alta- iiiiportaiicia para se
attingírem os fins desejados:

oi) Regulamentação das amas de leite, de modo a obterem-se
entre ellas as creanças que lhes tõrem coiifiadas garantias reci-
procas contra a infecção venerea e syphilitica:

b) Obrigatoriedade do exame da dermato-sypiiiligraphia
nas Faculdades medicas da Republica ;

c) Adopção da vaccinação animal ;
ri) Execução rigorosa dos regulamentos do Exercito e da

Armada, relativamente a prophylaxia e ao trataiuento das mo-
lestias veiiereas e syphiliticas, modificando-os ou ampliando-os,
de accürdo com os progressos da sciencia ;

o) Creação de ambulatorios e hospitaes para tratamento
das referidas iuolestias, aproveitando-se tanto quanto possi-
velas instituições pias ou beneficentes desta Capital, mediante
concessões analogas as que se realisain em relação ã Santa
Casa de Misericordia.As consultas nos anibulatorios serão gra-
tuitas, bem como o avianiento das receitas, e estes ambulatoriais,
liospitaes, ou enfermarias creadas nos liospitaes ja existentes,
terão caracter attrahente, e evitarão o mais possivel a divul-
gação e mesmo suspeição pública, para não afugeiitar os ade-
ctados das molestias venereo-syphiliticas que os devem fre-
qiieiitar;

I-Hf-*Í""""III-fl'I'¢*'H-i¡:F'¡.-I'I$É'\....-'É§'rl:':›,......_.¿j,_,
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f) Promocao da propaganda iustructiva popular. por confe-
rencias públicas, broeliuras, livros. jornaes, etc., relativamente
aos perigos da sypliilisaçao e aos iiieios do evital-ai .z

5;) Pi~otecçã.o para o proletariado feminino, procurando des»
envolverdlie o mais possivel a actividade e aproveitando-a em
todas as prolissões e eiiiprêgos com pa tiveis coiii o seu sexo e suas
habilitações, para assim evitar-lhe a miseria, causa etficaz da
piostituiçâo ;

h) Incitamento formal a todas as associações, leigas ou rc-
ligiosas, que se propnzerem a instrucçao e á. pi'otect;ao dos me-
nores de ambos os sexos, e das que se dedicareui a conversão
das meretrizes, afastando-as do vicio e applicando-as ao tra-
ballio honesto e regular da sociedade . ››

Quanto a pi'ostitnição masculina, que não é, como a outra,
um mal necessario, e - muito ao contrário -+ nao passa de um
vicio liedioudo, ella não desappareceu de todo no Rio de Janeiro;
mas, felizmente para os nossos costumes, quasi limita-se a classe
dos meninos e‹i'ucod'os nas ruas e praças, dos que vivem na vaga~
bundagem e ao abandono, ou que são explorados por paes des-
naturados, que os alugam por coutracto para exercerem os em-
pregos de evrigroâcodores, vendedores de jornaes, de balas, etc.

_ Um dos mais altos deveres do Estado é proteger a infan-
cia, tanto sob o ponto de vista da liygiene como da moral, e ate
mesmo, em certos casos a despeito da autoridade paterna, que
não vai ao extremo de impor aos filhos um meio de vida nocivo
á saude, e corruptor d*alma.

_A practica da pederastia devia ser, de resto, rigorosamente
Pilƒllíífiz uma vez que se pudesse provar o seu exercicio. Esse
crime aclia-se previsto em lei entre nós, tendo sido mais de
äiãtgeínšiulgiädáiuêpesnâo nos tempos menos culto:-i._ Effective-
Insmáto Histomšfl I'.Ii› fi_1_St›_i .que coinpulsamos na bibliotlieca do
de Marçü de imã .Hi eii tia-se, entre outros factos, que, em
mm conde › D1 mp oque de 20 anuos, natural da Bahia,

nina o por cume de pederastia a uma pena rela.
tivamen f -. - .cacém te ãelfifaz Cine consistiu em aceites e cinco aniios de

Si e verdade no - ' 'esse vi- r . -B0 Manim G cio degradante ei a muito commum
que M0 na negârfléi mãrèiadaèntes da proclamação da Reliublica, o
nom, 3,¿,mad "= 1 › P019; fillllfi oeieiantoii o nivel moral dooedonosso - - . .pula augmentaram ma'“nhe1Ê°› S1 H. dovassltlao e a. cia-

Wm 3' tolerância. 1108 arredores dos quar-

~‹~ eo --

teis, da prostituição feininina, em compensação a pederastia
quasi desappareceu completamente.

No que toca a prostituição feminina, vinios que uma das
causas que a toruani necessaria é a grande despr‹_iporqao entre
os dous sexos, em consequencia do numero relativamente fraco
de mulheres de nacionalidade estrangeira que habitam a parte
cotlceut-rica da cidade.

E' um estudo este que reclama seria nietlitacão, e que de-
veria ja ter preoccupado lia muito tempo, não só o Governo,
como tambem a Municipalidade. Fieria de maximo interesse
para os nossos costumes publicos favorecer, tanto quanto pos-
sivel, por meio de medidas, directas os indirectas. a immigra-
ção feminina estrangeira para esta capital.

(1 principal obstacnlo para attingir esse ‹17‹~ss~z'‹lerriƒ:f›:iir e,
infeliziiiente, a reputação de insalubridade do Rio de Janeiro.
com o seu horrivel espautallio da febre amarella. E' esse um
motivo de mais para iinpellir os poderes publicos a emprelien-
der os necessarios trabalhos de saneaniento. tantas vezes pro-
jectados e sempre adiados.

Saneando esta capital niateríalmente, tamlieni a saneare-
mos moralmente, fazendo desapparecer uma das consequencias
fataes da prostituição - a libertinageni.

As cosas de dm' )'úri'~zma foram sempre, no Rio de Janeiro,
o refudez vous, religioso e profano, dos negros da Costa d'Africa
e de seus descendentes. Fetichistas e feiticistas celebravani nas
inattas, ou em zungús, as suas cerimonias de ritual barbaro,
degenerando mais tarde das formas primitivas, porque a ellas
se ajuntarani as torpezas e a luxuria dos brancos, dos mestiços
e dos creoulos. Servindo-se de grosseiros idolos, de missangas,
de cabeças de cabrito, de gallinhas mortas e de gallos vivos
depennados, de cachorros pêllados, de nina duzia] mais de aui~
maes, chifres e outras bugigangas, tinham aque les pretos em
seus antros días retumbantes e noites libidiuosas.

Homens e mulheres de toda a casta, completamente nas.
affluiam a esses candoizblés, e~no nieiode densas convulsiona-
rias-aos vapores do pango, ao sabor de comidas apimentadas a
africana, faziam commemorações as almas dos parceiros mortos,
celebravatn casamentos, tudo isso entrenieiado de devassidão
infreue, de crapula sem nome, copulando aos pares em lugares
eriuos, em quintaes escuros, em aposentos afastados.

A' pista dessas festas da escravidão andavam constante-
mente os Vidigaes de outr'ora. e os actuaes delegados de poli-
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oig, factos estes que se encontram registrados nos archives
policiaes do tempo, e em nossas folhas diar1as._

Nao ha muitos annos que as brasileiras, ainda pouco acos-
tumados com os especialistas, davam preferencia as curandelras,
e as parteiras, não diplomados em sua maior parte, e algumas
com diploma, as quaes, todas, partelras, aparadeiras e curan-
doiras, se incumbiam, não só de fazer partos, mas tambem de
provocar abortos em mães cujos filhos lhes servmm de tropeço
ou podiam ser causa de grandes escandalos. _

Para remover taes inconvenientes, algumas dessas partel-
ras possuíam clientella habitual de parturientes, que preferiam
abortar, seguindo-se a isso os encargos de occultaçao ou sunnsso
dos fetos ou das creanças nascidas antes de tempo.

Dentre as diplomados uma houve que dava como sepul-
tura aos fetos o chão de um canteiro plan-tado de violetas.

Não só nesses casos, mas tambem para satisfazer a usura
das antigas senhoras, que, vivendo do aluguel das escravas.
procuravam couvertêl-as em amas de leite sem filho, caso para
melhor retribuição, as criminosas abõrtadeiras tudo faziam para
bem corresponder ã. clientela, auferindo avultado pagamento
pelo crime.

A alcovitice tradicional do Rio de Janeiro era, em parte,
constituida pelos moleques escravos, que serviam principal-
mente de habituaes intermediarios entre os pretendentes e as
siahas-moças, os conquistadores libertinos e a prostituição clan-
destina. Regendo esta orchestra de perdição salientava-se o ce-
lebre Mo:-ahead de fiears, parnótico molecote, que, por ter ser-
vido como copeiro em uma casa francesa, engrolava passarel-
mente aquella lingua, o que não poucas sympathias lhe valeu--.
Occupava-se em vender, percorrendo as ruas mais frequentadas,
raanlhetea de flõres, que apregõava em altas vozes. Dessa in-
dustna, apparentemente .pouco lucrativa, hauria o habil creoulo
todo o partido, servindo a sua mercadoria de cartao para en-
trada franca em casa de familia, onde entregava sorrateira-
mento perfumadas cartiuhas de namoro e bilhetes para entre-
vistas dmrnas e noctur-nas.

0_ Marohond do flewrs, que era escravo, desappareceu
flws cidade no começo da guerra do Paraguay, para onde se-
ãmu espontaneamente alistado no batalhão dos Zaavos balzliwnos.
àgárcos anuos antes, a col_on1a francesa o- havia alforriado, pela
O ¡°°'9ã'° šflm que serfivu-a, durante longa molestia, ao cegonantes aaer, que fora soldado de Nàrotsiol.

| ,

~:'_-1-:-i-Z-' r-__

_..

st.'_-

Í

_ gr . <

..,. ___._-›,_ .`.

-. .+g=1.g»_

m 

......71._

Em moldura fronteira realçava o não menos celebre Ona-
Nnoàmn, corrector público da libertinagem estrangeira. Morava
a rua da Carioca, n'um sobrado com saccada de madeira, tendo
ao alto um macaco empalhado. Depois das refeições, sentava-se
commodamente no avarandado, a cachimbar e a dormir. Bi qual-
quer garoto, attrahido pela exquisitice da taboleta, atiravadhe
da rua com alguma banana ou casca de laranja, elle erguia-se
bruscamente, e gritava em altas vozes, mal dominando a oo-
lera: (Pest Ze portrait de ton père, co:noilZe.'

Collaborando nos diarios da crapula mais reles, tambem se
encontram as libertas de hontem, formando um seqnito immnndo
de caras ignobilmente feias, bdccas fétidas e escancaradas, e
do labios inchados, arrastando a syphilis e a mazella nos sor-
didos trages que usam.

Propriamente ditos, poucos, bem poucos foram os consoa-
tillzos existentes até 1878, nesta cidade. Em geral, as barre-
gãs, ou eram recrutados na rua e levadas esgueiradamente
para as casas do passes, constituídas quasi exclusivamente por
nauseabundas habitações, pertencentes a negros qnitandeiros,
e conhecidas por zungsús, ou aos fundos das barberias, que, por
medico prêço, e para esse fim, eram alugadas por pretos liber-
tos; ou ainda, sia fregueza pertencia á. classe das escravas,
as dependencias dos public-houses da rua da Misericordia e dos
bêccos da Musica e do Cotovello ; e, si era de classe um pouco
mais elevada, ao palacio de Crystal, a rua dos Latoeiros (Gron-
çalves Dias actual), esquina da do Rosario.

Em todos os pontos da cidade, esses immundos prostibulos
tinham, entretanto, succnrsaes, notando-se que alguns rece-
biam a frequencia de personagens conhecidos, de homens de
classificação distincta, pelo silencio que guardavam os alco-
viteiros e pelo mysterio de que se faziam cercar os devassos,
mormente quando se tratava, não já. de prostituição, mas de
libertinagem, isto é, de acceitar indifferentemente mulheres e
rapazes.

A esses bordéis seguiamse simultaneamente as costureiras
mudamos O. e W. . . , o pae Cnssrmrrs, os alugadores de quar-
tos por hora, que as tres tias Baaús. a Cuica lacraia, e outras,
para attrahir-lhes incauta freguesia, soltavam seus passaros
por toda a cidade, estes para rocommendarem o aaobelerimento,
aquellas para avisaram da acquisiçao de novos formadas; con-
stituindo entao a aristocracia da devassidao alguns hoteis em
Botafogo, e mesmo no Jardim Botanico, e os celebres conven-

›

_

'\ I

...milIII-É-allm

I = |_l"



} 

o ii
't

z-fz.,_

J'-""I""*'‹..rum...g
"_E_"""`;'"'“'*-'gw_»-:BJ-..i›..

....--.L-'IiJ›--,-5-luiliil-flupfi.-qu..-¬¡|¡,.¡...`.,.

'_If*'I'-II'.i-'I'.L^fi_,ví

...-...ç_ -_Ii-Ilf'3*tw'=,¡[l?-VJ-I#11,P.\. '_4H-rsfflila¡.

" ,.fil--si.-MM

,ll

,ZiÉie
:iiÉ

É --"'_“-l
__..",-.,,....,._._,_

'ÍII

.II-'r\

*--rnøfi-‹-qr-

*"Ile-1-w-IN.

raiflsrifrrrrvrrr

.zfi-.io=¬J

'_-'Í1A"'_¬fi'

1....Jzz|m-a..-i.›.i_._.É_..._

flqionaumu

'I- -Í
-É ..%

ii..--.-"""I"Jflz

uifiiíilllliiišll
-l--.I-'III-u-ro--

ÊÊ*-.~¬-ni'

*Iprufl-I«-

"*"'F"-ri-'Ú'_'"F

¬I¬fÊ'-""É'I*¡|..-*Qi

*lu-Iiil-q.¬|--aqi

"'%..:*
.Ffví..›H~*"'”'\~ii¡

«fa-

E

*ih-‹z|=-In--fluir
$|¡.¡..i..

i5
J
t

l

..._7g__

tilhos da B.iiiii.ii›.-i, espalhados aqui e alli, em varios pontos
da cidade. ` _

Excepcionalmente frequentados os lifiteis por iiieretrizes
brasileiras de alto bordo e algumas actrizes descontractiidas
ou avulsas, a prostituição estrangeira a elles affliiia. acizmpg.
nhada de roceiros diulieirosos e de rapazes de fortuna, denilire
os quaes sobresahiam os mineiros, e os fluniineiises, filhos de
abonados fazendeiros e recenivindos do interior.

Os conventilhos da B.‹innzio.i, entzretidos em boni pé de
3:3), flrrcgiinentavam bellissimas inacii-iiias, mulatinlias escra-

_ ,que ella comprava sem regatear, e logo alforriava ro~iid-i-
c_-ioriiiliiieiife, todas ellas mais oii menos claras. mais oii iiienos

mulher de cor relativabignílefa 'gd' Adfestefl-'da abelha-nlestran'bigode espêssà B _ _8oi ii, e mediana estatiii-a,,_comzz. qnasi cavaignac, mostraia ter nos ultimos
tempos, de 55 a 60 annos. '
ra à:;¡ä°f°Sa_ Êfifiledfldei composta, na sua melhor parte, de

P _e posiçao no commercio, estudantes e velhos devassos,
mmtggfecla EÕSÊOSRMBBEB aos serõrs da B.iniiiin.â, que euforia
nes - - .de memPflä1S0fl;1§S, 8 mesmo nas visitas chamadas smgelas, oii

_ con io com as freiras, avultados lucros. considera-
veis proventos. A_moeda _batida sobre a prostituição reunida
ÉS vendas das bebidas mais variadas, de que dispunha em sua
amsslmfi ÕISPGDS9- 6 CÕPÉI, deiam sempre a essa figura torpe daexploração do vicio certo bem-estar ' ' ' -fortuna em seus Velhos dias , a principio, e laiguezas de

Co -._ ' . .S d Rio se que essa mulhei, lançando piedoso olhar ao pas-
3 0, Tefiordára se triste, nos seus ultimos momentos da classe

. *Jd ' fl' .Eaíniãiãe 'Zed (1118 lhe proporcionaram a tilanquilla abastança.
o antes ii .› E1 B a morte lhe sorvesse a vida fizera registrarem testamento verba es ecial J D ' ¬ `,, ,_.,,.¡me___ á ' _P Para resgatar escravas. E.” queS -› .GS senümenwšeâãfibondiäaliè cogäegue Ide todo estancar no Peito

estranha de sua existenciaidpssollêacofemos do oco. Outra nota
,idades competentes eliminasaemid , oi conseguir que as auto-
ceim de 1,35 ,_,,¡¡¡g¿ “dama . __B seus regulanieutos um pre.-
1- - - ' , . mfifillpfãöflfl lapidárias a malfeito-Bfiz 8- suicida -agito, põndo às É píqstlidtafl- Abrindo lucta_coiitra 0 precon-onresgatou aos tumulos ldggidiãeiegiphelro e afimções' B' BÉLRBÀM
que ¡¡¡¿¡¿,,,sSB ao em . 1139?. <1}1e falleciam, o lettreiro. . P grino dos ceniit .diooada. que lhe d. erica mais uma cova amal-‹ pe ia uma prece. .. e talvez uma lagriinal
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No dia iuesnio que se tornou pública aquclla tolerancia, duas
infelizes mundiinas baixaram a sepultura : uma de origem fran-
ceza, iucendiada na rampa do Alcazar, era o unico arrimo de
sua numerosa familia, que deixara na terra natal; outra, brazi-
lpira, educou com sacrificio de seu pudor um filho estremecido,
q-'lc acabava de laurear-se médico: ambas tiverem uma lapide,
e -ea nessa lapide -- uma inscripção, uma saudade.

Até dez annos passados, os uranistas entregavam-se aos
prazeres lubricos em liospedarias, em casas de alugar quartos
por hora, ou em domicilioiproprio, sendo todos esses lugares de
render-vous mais oii menos conhecidos pela Policia, toleradora
do exercicio da libertinagem masculina, que tão aflroiitosamente
calnpeava de fronte erguida ã luz do sol e ao sombrio da noite.

A quem tenha mesmo leves noções da historia do theatro,
na Europa, não é lícito desconhecer que, até muito depois de
Snziiinsrssns, os varios papeis de dama, nas obras theatraes,
eram sempre desempenhados por 7`o~rens actores, cuja physic-
nomia, e mesmo formas e ademães adaptaram as caracteris-
ticas do sexo. Dahi talvez a falha de lieroinas de grandes tran-
sportes no thcatro shakespeariauo, cujos personagens capitaes
sempre fôram do seculo masculino. E por que? Pela excominu-
nhão-maior que pesava sobre os laiidos di- coniicos oiiibiiloiiies,
considerados pela Igreja, e após pelos puritanos, como escola
de perversão de costumes, como fócos de perversão moral. Em
nosso theatro, esses ecos repercutirain até a phasedo apogêc
da arte scenica no Rio de Janeiro, excluindo--. pelos preconcei-
tos - dos nossos tablodos -- moças de familia de algum cultivo
intellectual e recato. i

. Com o declínio da arte dramatica entre nos, que data da
introducção da escola realista, isto ê, da escola que abre mão
das legítimas vocações, a moralidade da classe das actrizes de-
clinou tambem; e a libertinageiin, importada, a principio pelos
Nicolas e Tiroliís, depois pelos coƒiis crmtoiites, e afiual pelo .dl-
cczar, encontrou terreno propício ao seu deseuvolmento nos cos-
turnos já. decadentes de nossas actrizes, em sua niaioria estran-
geiras, e em sua minoria casadas. Cousa singular, porem, era
que, entre estas ultimas, a prostituição clandestina isolada cani-
peasse com mais desplante, originando aueedotas e commenta-
.rios, que a tradição ainda não esqueceu e que demonstram a sua
existencia.

_- A tal respeito conta-se qiie um celebre Desci-mais encon-
trou um dia, em seu quarto, a esposa em adulterio com um dra-
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matista do tempo, e, ao abrir a porta do quarto, com gesto de
surprêza misturada de cautela. exclamou : '

-- Que imprudencia! Assim como sou eu, não podia ser
outra pessoa? !

Esse mesmo actor por tal modo se i‹le11t.itlca1 a com a indole.
do genero dramatico, que creou entre nós, que aos actos mesmo
de sua vida privada dava o cunho, as vezes cvuico, que.acostu-
mavaa dar aos papeis por elle desempenhados. Outra. vez, tendo
lhe a creada apresentado um almoço de somenos, mandou cha-
mar a mulher e arguiu-a n'estes termos :

-~ Dias ca z isto é almoço que se dê a um marido que vê.
cala e consente 'Ê' E

,-to tempo do trafico, figurões houve, cujas fortunas f‹Í›ram
adquiridas na compra vantajosa de brilhantes aos mineiros. e na
venda do refugo dos escravos novos para o interior. Esses titu-
lares, que pertenciam_-- em sua mor parte - a raça cigana, pos-
snlam grandes depositosde contrabando, em os qnaes, com as
ägäivëâ tlqstinailêãs ao vil mercado, passar am as suas horas de
venderamptâäaaiiaãlitínbagqin. De ailgiimas tiveram, í1lh-os, que
vendo umäu Oätm dènlt er alraqm, e ucaiam, ou pel-hplliai-aiii, ha-

Reflmdo a hifimriazlte eà_e¿.¬ seguldoñhonrosa carreira.
aum? ' I s-H ra icional da escravidao, revolvendo os

s escmos das senzalas, que avultavam -- como Pontos ne-
gros -- entre a opulenta natureza das fazendas, em quasi todas
encontramos types singulares. e quadros originaes de prostitui-
*íaüf 3=V1z*š'*J1`fl¡<Í05z Om P610 Gíllllle. ora pelo despotismo tyranníco
dÊmalguus_d esses senhores feudaes. Na ordem dos typos, con-

`_ menciona: o dos senhores que mantinham em suas pro-
puedades rnraes verdadeiros serralhos e prostibulos de escra-
Êlãsêrggâëugãšäiílflameqsceäsänãtinetos libertinños, conioarticipando
(1, esses depravados *ë até Os gegflllillë da lfifillosa adultera os filhos
transbürdmram de ‹ë,m_e»itÚ¬ us lp_.=ípe‹es,‹1}1ando seus czrtszwllos
løngadas ffistaq Da~d P _s°_5 Ju 1 os em dias e noites de pro-

evassidao sem nome, do pudor oliendldo,
Ei * ' .' . _ .5§rgÊ"9'§Õ*3$` 05.13: Dffflfl 58116 fatalmente votada ao captivelro,

iam oi t . _ .g P “dd 3- Pfiftc as teiticeu as negras, as Medeas dassenzalas, ue e .
da q, niwnenavam _°°"1 Flama-5, SÓ Por ellas conhecl-fii os ffnctos pocos do sotfrimento e da dor

Sombreando . .f mais este quadro dos nossos antigos costumesos azendeiros entretinha '. ~ m 3, - . , -mas ,.,,,,,,es des, d P100PB9›9ã‹0 gel al dos seus domi-creüulo n gnazi o, para 09-da %¡`l1P0 de quatro escravas um
- e _, r . ' , , 1 7q e“““Ia"a'= 51 ela P1 coiso crnzal-os, nao tanto
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porque degenerassem, mas para obter mestiços, era mandando
levar aos quartos dos comotas, a noite, agua para os pés, e --
pela madrugada «-- o mingausinho doirado a ovos-H que se obti-
nham os melhores exemplares. Da uniao libertina dos senhores
e hospedes com as escravas, maior crime ainda se praticava
para impestar a atmosphera da sociedade e do lar. O senhor
vendia a amante de uma ou de algumas noites,. . . e as pobres
maes escravas balançavam muitas veses no delirio de um aífecto
fingido um berço vasio. .. E mais tarde, a creauça gendida,
tornando-se mulher, recebia, nos alconces d'esta Capital, o cai-
xeiro dissoluto, o vendedor d'escravos, e - quem sabe ! i- o seu
proprio pae!

Si esta provado que o trafico africano sobremodo infiuiu
para a propagação da syphilis, da bcuba e até da elephantiase
no Brazil, nao e menos verdade que a propria syphilis fosse
entre nos attenuada pelos descendentes d'essa raça escravisada.
Até a primeira parte do segundo reinado, rarissima.< eram as
casas desprovidas de bellas crias, titular-ãizhas e ~›z‹=g›"-íiirzlzus, cha-
madas iudistinctamente mzó-cornos, que, ao mesmo tempo que
serviam as sai-nhtis-môças como cabelleireiras e modistas, e às
sinhds-rolhas(Í) para os misteres domesticos, serviam igualmente
á noite os senitorcs-ruôços, que, a deshora, se constituíam em
fervõrosos e apaixonados amantes. Procuradas desde logo para
todo o serviço,essas raparigas as vezes eram ate lembradas pelas
proprias donas de casa como clima, preventivo e -medicamem'o ;_
e assim, não faltava uma esteira de dormida que se desdobrasse
á. porta do quarto de um filho solteiro, que definhava cz olhos
vistos; de outro, que tossia; de olltro, que tinha a espiizhela ro-
hida ; de outro, finalmente, que se manifestava tristonho ou ge-
níoso. N'essas condições, as matronas deparavam nas luzidias
crias medicação quasi sempre propicia, quasi nunca arriscada.

O lado apparente do carnaval da libertinagem é estampado
diariamente pelos priucipaes jornaes desta cidade, nos multiplos
e variados annuucios com que enchem á.s_vezes columnas intei-
ras. E não só nas folhas diarias, mas por dentro das vidraças e
no alto de algumas portas, o costume se ha propagado ao ponto
de, rompendo absolutamente com a tradição do recato do lar
domestico, lerem-se habitualmente naquelles annuncios de alu-
guel, em casas de familia, a rapazes soiteiros e sem compromis-
sos, de aposentos frescos, encarregando-se a locataria e suas
filhas de todo serviço; e, nestas, figuriuos de modas de interpre-
tação duvidosa, que poem em evidencia os dotes das bilontras.

-- ------ ¬
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Como especiiiieus da vasta libei¬t..iiiage|ii que se osylou
nltiuiainente nesta Capital, poderiamos trasladar para aqui iii-
nuiueros aununcios extraliidos das folhas diarias; esta iuiuucia,
porém, iião esta nos iii tuitos do nosso estudo,

Até certo ponto as sociedades cariiu.valesoa.s, foriuaiido
centros permanentes de diversões, taes como bailes, jogos e
outras distracçoes, deixando de ser o que t`ürani pri niitívaiuente.
istoé, pontos de reunião eiiclusivameiite destinados ás cele-
bi°ai;ñes. annuaes do deus Momo, coucorrermii para o alarga-
mento da oito prostitiiíção, pois não so arregiiiientaraiii as mais
escolludas mulheres da libertinageni, como até da prostit.ui‹;ão
clandestina, p_ara os seus folguêdos, espaiicaiido, na razão in-
versa, o uranis_mo,_ que se retraliia offuscado pelo brilho e pela
expansao dos iustinctos dos foliões aggremiados sob deiiomi-
nações diversas, desde a de Carr-rito dos .-1-zoo-res até á. de CZ-zzb
dos Broclias.

Excluida de objecto de estudo até a presente data a pe-
derastia no Brazil tem atravessado os quatro secnlos da, nossa
historia, _nao obstante carecer ella de observação, e de pesqui-
Zflâ, consignadas estas em raros clironistas, que rapidamente se
referiram ao assumpto. -

Çomo docunieiito do que deixânios dito, encontra-se nas
clironicas do padre JoÃo Dasisi., autor illustre do Thesoiiro do
iígššfgäašgflä os Potyguaras, indios nomades do Ceará, en-
M __ _ _ d essa especie de libertinagem, liavendoonesmo,

_ eoesso as floi estas, tabas especiaes para os individuos do
sem duvidoso.
_ DGPOÍS flo Gítailo facto, é justo que eucontrêmos esse vicio
impoítaflo no Brazil pelas primitivas levas coloiiisadoras, ba-
Seaní 'He ° "°S_$° d'Z_e1` flspeülfllment-e nas de origem africana,cepa podas aqui e alli pelo trafico negreiro.
eme égiufdgoàse a esãas duas procedeiicias a primitiva colonisaçâo

P z escen entes desses troncos sentiram-se natural-
mente contaminados da, perversão do sen - -ate certa dam _ ___ _ _ W so moial, dando nos

Ve' adB"`°5 to P0-'S Ilo genero exeiiiplares qnasiapagados na geração actual mas sal' ' ' - _i . . . lölltes lia tr,-¿.dina,0 3 na re-miniscencia popular. , *
A alluvião de urauí =- .cialmeme ___) R_ (_ _ Stoa clicgou a sei tao assustadora, espo-

o e Ianeiro que ara b t, 1]¿a¿e sem re (___ z , p o _s ar- i_e ii. iinpetuosi~
prima,-asp me,.$_;É:g'e= deu* 0 flvtzo official da importação das
que o cousul portu ue emgpéafl (as IlhÚaS)` em 1846' época emÉ Zi 0 áR¡0 DE MUREIRA, buscou d'est'arte

 .1

||_ -.
[1

i

i
i

H

.Q-)Ífi\.¡f-.‹.içt

'I'

1 .

-i.
1

I

l
l

.,-_
-1

. - l E r 1 l||

' T' _'"` ` _ _ _ _ ii - i _ - - _ . . ---â-f.-u-.-u-›.-›¬~\--1.-¬ -

. : Í' - . '

Í H« --fz--

impedir a pi~opagacã.o do iual no baixo comiiiercio, que se tor-
nara en tão o foco mais perigoso desse flagello social.

Obedeceiido a mesma perversão de costumes, porem mais
ampla em seu desenvolvimento, a escravidão apresentava á. so-
ciedade o espectaculo liorripilaiite de uma pederastia iufreiie
por um lado, tendo por outro lado em seu a.pí;›io os proprios
nliores dcvassos e a gaiiancia dissoluta.

Passando-se do lar privado às praças públicas, não menos
desembaraçado era o exercicio do asqueroso vicio da pede:-asptia,
pois até boni pouco tempo o largo do Paço e o campo de Sant”-
Auna constituiaiii, á iioite, o mais pavõroso scenario da im-
moralidade, teiido como actores inarinlieiros, soldados e vaga-
bundos de toda especie, que se entregavam na impunidade das
trévas ao liorrendo cominercio desse asqueroso vicio.

E nem só nos reteriilos lugares campeavam os nojentos
pi'0tagoiiistas do uraiiisnio.

Fõllieando as comedias de Illiiariivs Paim.-i, já eiicontrânios
o largo do Rocio como local predilecto dos pederastas do tempo.

No quadro da pederastia activa e passiva do Rio de Ja-
neiro, typos bem característicos ainda resultam ä. nossa memo-
ria, como nitidcs specimeiis de maneiras e raças. Na pederastia
activa tivemos, ate época pouco afastada, representantes em
todas as classes sociaes, mesmo naquellas em que a moralidade
inherente aos cargos e profissões deveria. abroquelar os indivi-
duos e as instituições das mais leves suspeitas. Neste caso esta-
vam, por exemplo, as ordens nionasticas, a. officialidade superior
dos exercitos de mar e terra, o magisterio, 0 funccionalisnio, o
cõrpo diploniatico e o clero regular. Isolando, neste, ou naquelle
pequeno quadro, types de reputação notei-ia, salientêmos alguns
desses' heroes do vicio, geralmente apontados pela sua perver-
são moral.

Famoso jurista, homem de imprensa e parlamentar de ine-
rito, era aqui representaiite d`uma lieroica província do Norte.
0 V... de C . ., cuja lepra moral eiivenenava o ambiente por
elle respirado. Devasso tambem com as mullieres, entretinha
estas para manter rapazes, embora de boas familias, de bons
estudos e até de conceito diverso. Perspicaz em seus vícios.
pois os tinha todos, conseguia niiiitas vezes os seus fins como
pederasta activo. servindo-se das amasias como arniadillia as
incantas presas. Em razao de avnltados proventos proporciona-
dos por eniprëzas que dirigia, por concessões alcançadas pela
advocacia administrativa, o V. . . de C. . . tratava aos seus l›‹âv§_,íz'zs
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fidalgamente, distingnindo-se dentre o grupo os que mais os-
tentavam a sua vergonliosa predilecçao.

Figura marcial, velho do seu tempo. insinnante e eterno
solteirao, conheceu esta cidade o Brigadeiro ll. P., que, por
ultimo, assestara o seu lupanar de bellos rapagoes em um sobra-
diuho do largo de S. Domingos. Pederasta meticuloso, homem de
paladar apurado. de faro subtil, o libidinoso velho despia com
o olhar um menino bonito, estalava o beiço ao fital-o, assestava
disfardamente -- a semelhança de um monoculo --- um patucão
de QS, que não raro attrahia a coça, o que, acontecendo, era de
prompto conduzida ao alto mirante do ar›z.tropo¿nho_q‹›, que exer-
cia impune os seus vícios e corrompia a. creanr;.arla leviana.

Attendendo, talvez, a sua respeitabilidade, disse-lhe um ca-
detinho, que se revoltara, calças abaixo, contra o infame convite:

«-- General! V. Ex. é um cobarde, pois ataca sempre pela
retaguarda o inimigo !

E esta phrase cahiu-lhe n'alma como as duas lagrimas cho-
radas por Msensnnns. E deixou de ser pederasta, inclinando-
se entao â classe das dançarinas, que o deisa.ram na penuria.

Não só na pederastia passiva, mas tambem na activa, havia
celebridades de rua, com particularidades e gostos especiaes,
despendendo mais ou menos dinheiro com os seus predilectos,
segundo as aptidões naturaes de cada um delles, os manêjos
mais ou menos extravagantes e bizarros para ll1es provocar o
appetlte, ou o orgasmo, ou a sensação genesica.

As predilecções a que nos referimos manifestam-se no colo-
rido_ da p_elle dos pacientes, nos processos de exercerem os actos
dahbertmagem e nos seus vestuarios e profissões. Assim, pede-
rastas havia que preferiam os crioulos aos mestiços ou aos bran-
W5 9 *f`*¢@'1*@f@f‹'o_ limitando-se alguns a uma só das modalidades.

_ Pelo exercicio deste ou daqnelle modo conhecido dos liber-
tmos, nao já o pederasta, mais o uranista atilado, lobrigava
com o simples olhar o gosto especial de cada um desses pacien-
tes, dos quaes se servia activa ou passivamente, segundo os
caracteres qnasi infalliveis dessa classe desprezível.

abalšd a ocoaslão de citar aqui o celebre As-:rena Csnazàn, que,
gm ntao-se de ser o paciente mais bello do seu tempo, auferia,
seara nttèo, menores lucros que o não menos celebre Tnsvxsrâ,

W” Ullloraneo, sendo este, alias, feio e quasi immundo.
res às P0I'ta_s dos theatros, os cafés, os restaurantes, os bilha-

, portarias dos conventos as escadarias das i re'as os ar-
, ' g JV°r°d°s d° Camilo do Sant Anna, as casas de banhos, os ,porões

Í!

'_.::.._

\uII'!-_¬›'-hri-uq..-'F-"'Í'í'

-- 7 9 ¬-~

dos theatros foram, entre outros, e durante longo periodo, os
pontos em que se intervistavam os pederastas e uranistas de
todas as classes, categorias e condições.

Uma das figuras mais caracteristicas da libertinagem das
ruas foi o celebre Ta.ix'1A'1¬A. pederasta activo e passivo, com
grande voga nesta cidade, durante todo o tempo a que immo-
deradamente se entregou ao vicio que o tornava saliente.

Nos seus melhores dias, o 'llasvizrrà exhibia-se com appa-
rato, isto e, trajava vistoso jaquetão a mexicana de gola de vei-
ludo, calça de cachemira côr de flõr de alecrim, gravata verme-
lha e lencinho branco a espontar do bolso, sapatinhos enverni-
zados de entrada baixa, mostrando a meia de seda, e chapéo de
palha fitado de azul. '

Sentado na parte de dentro de uma rótula semi-cerrado,
occupava-se diariamente a enfeitar chapéosde senhora, profissäo
em que era habilissimo, e na qual, pelo gosto e boa combixiação
das côres nos aviamentos e guarnições, era escolhido para exe-
cutar taes trabalhos de preferencia as modistas ou chapelistas.

De rosto largo, bexigoso, sempre pintado de branco-perola
e carmim; de cabellos encaracolados, e negros, e bigodes da
mesma côr, e o resto da cara escanhoada, frequentava os bilha-
res e os theatros, e sua clientela era domiciliar e avulsa, esco-
lhendo elle para o acaso de suas aventuras os rocios, e princi-
palmente o Passeio Publico alta noite.

Libidinoso e eifeminado até ao extremo, a sua voz era dul-
çorosa, sibilante, sua phrase curta e ameigada, seus reqnebros
petulantes, constituindo-se no todo o pederasta mais convida-
tivo e cynico.

Esse infeliz, um dos mais apreciados e conhecidos do pn-
blico e da gentalha da sua especie, falleceu, ba trint” annos,
em uma casa da rua do Senhor dos Passos, acercado de mere-
trizes da ralé, com as quaes sempre se achava e convivia, não
obstante ciumes reciprocos por causa dos amantes.

Cantava modinhas ao violão, dispondo aliás de uma bella
voz de contralto; o derriço feminil, as inflexoes lascivas da voz,
0 reviramento dos olhos, o rebolido do corpo, quando cantava a
parto de V1oLn'r.s, na opera de Voam, valeram-lhe o appellido
de Tasvmrs, nome com que se annunciava, o assignava osten-
aívamente.

No apogéo de sua populacidade, o Gymnasio Dramatico
aproveitou-o para dar, entre bastidores, uma nota grave, na co-
n ecida scena comics « Joss no C.-u=o'rn.››

l l
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Chamado á. Policia para responder sobre ferimento prati.
cado em uma mundana, sua vlsinha, que lhe seduzira o mnonte,
tornou-se notavel pela escaudalosa revelação que alli fez.
Apenas entrou no edrficlo, entregou ao Continuo um cartão de
visita, pedindo-lhe_que o levasse ao Dr. chefe de policia. Era
assim concebido e illustradoz

i

1 . «f '¡ T:'orza.fa

__,zc;›/*w _

¡-~nm__í.._-_....___....__._..,....í

l

Rua Senhor dos Passos 156 _

dad__H_e:_:gÊ:¡_¡_í1_;¡'__;7' azlfiäffgflläo em entregar o cartão á. auctori-
_____a_ _;__e_s___________ ___S_________e _ega od de_se1v1ço, que, fazendo-o vir á.

___ B_____zs___ _______e__‹er sl o ele quem o mandara chamar.
S_ EL __ S___ D___›___________ esejo entender-me pessoalmente com

sua __;_`_íeS___-__Ê¡- nã-0 Pödo perder tempo, ouvindo a sevandijas da
_B________¬-_¡_l¡F:__. S. labora n um erro z o Dr. chefe de policia é um dos

'Ge uezes. .. passaros.Eflectivamente. . _ Horresco rafa-em _;
__ _______(_::__Í'_Ê_:_'_Y_:_1_*›1__;_‹_!;__Sí¡_1__1šh_e.__o__andar t.YDí_co dos uranístas, tal como
nas úadairas _______________l1__-__ ___ fldfl BSPe:_11al1stas: requebrando-se todo
para “___ dê vez em _______{-ârrása o. com as nadegas ostufadas
prmdar de ____g____s ____s<š____ ___ o ava uns saltluhos, que elle fazia
em b 1 al* °¡11`t0S. em que os joelhos flcavamEEFM amante curvados .caminhfl da m___h______ , semclhaudo asslm perfeitamente o

0t »› 0 3.--, o N... G..., pederastas conhecidosen re nós oüerec - - .TR__;__ em tambem esta caracteristica dos classicos.
m ¢, ° in em de “m5_a'Íf@°Wâã0 I'Bpe1lente.Quaudo fallavae tia
fazia 3¡¡ääl3_,.pÊ,i_a'vrea"1.° .filfllllltaneamente adocicado e piegas:semp., __ ais! su5p¡__;_s°o_;“Ê°2_;>_fffP1a a n:nudo_a «phrase para soltar

iecortados. E. a caracteristica de

I'
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que nos falla Cor'r1oN‹.m, commum a todos os uranistas, e que
se faz sempre proceder de modos e gestos que escondem a mais
requintada falsidade.

Em 1858 a 1868, um individuo de côr preta., de estatura
alta, abdomen um pouco proeminente, representando mais de
vinte annos, via-se sempre no largo do Rocio, e suas immedia-
ções, seguido por vistas ávidos e cubíçosas; era o oreoulo Afim.-
Naslo. Occupava-se em vender doces e canna roletada, talvez
como pretexto á. sua entrada insuspeita nas lojas e armarinhos,
cujos donos e caixeiros o recebiam em quartos reservados.

Entregue habitualmente á pederastia activa e passiva,
constituía sequito de ardentes amadores, que se enoautavam de
suas carícias e favores occultos, cuja descripção escapa ao es-
tylo e aos intentos desta obra.

O traje deste, como o de quasi todos os seus pares de cor e
raça, consistia em bombaclza. de brim branca ou ganga amarella,
camisa gommada e aberta para o collo, mangas arregaçadas ;
andava descalço, destoando, porém, dos demais, o creoulo Arns.-
Naslo, pelo uso da jaqueta branca ou preta, que jamais abando~
nava.

Residia á. rua dos Ciganos, actual Const.itui‹;ão; em sua
casa eram recebidos indiiferentemente em visita particular,
desde o caixeiro até o senador do imperio. '

Os motivos desta predilecção escapam, por tao ignobil
exemplar, aos iutuitos deste trabalho.

Diz Oflsvamsa : conheciam-se os pederastas pelo porte.
Não tinham barba, nem pëllos; uutavam-se de oleos perhim ados;
usavam os cabellos compridos e cuidadosamente annellados.
De ar cyuico e impudente, lançavam aos passeantes olhares
obliquos, ostentando gestos lascivos e provocadores. As roupas
eram invariavelmente de cores as mais vivas, preferindo de
muito a. côr verde, 0 que lhes valeu o nome de gulboneati.

Cousa singular, accrescenta o Da. A1.esaro Cosas. em sua
interessantissima these, essa preferencia pela cor verde esten-
de- se até os pervertidos contemporaneos.

Uuuces diz que os uranistas, bem como as mulheres, não
sabem assobiar, e- mais ainda-que encontram grande diñi-
culdade em aprendêl-o; entretanto Hom., interrogando-os em
grande numero, teve resultado contrario, isto e, tanto assobiam
e podem assobiar os homens normaes como estes. Ha aqui, pa-
rece-me, um êrro de observação de parte a parlze,-‹ os que não
sabem aesobiar são unicamente os pederastas passivos; nus,

6 H. S.
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pelo abalo inoommodo que produz, no recto, nao só esse, como
outros movimentos mais ou menos violentos, a tosse, o espirro,
etc; outros, pelos pontos de contacto que approzrimam o. femi-
nista da mulher, igualmente avêssa a esse genero de musica.

Eifcctirameute, o Ta.-lvl.-\'r.-i, que sabia de o-rt-~oz'‹lo operas
inteiras, e as assobiava com a expressao de uma melodiosa
flanta, negava-se a fazêl-o sob aquelle pretexto. _

Os pederastas passivos encontram-se em ramos pontos,
isolados ou em grupos de dous e tres, provocando com os memos,
com o olhar de soslaio ou pisoativo, com uma phrase petulante,
os individuos por ellos conhecidos e dados a libertinagem, os
que lhes podem servir de interlnediarios junto dos que ellos sus-
peitam derassos encapotados.

Os urauistas de profissão trajam quasi sempre com ele-
gancia, disfarçando a idade com roupas apropriadas, sendo-lhes
infallirel a tradicional gravatinha vermelha, ja notada por
Maarins Penna em uma de suas mais caracteristicas comedias.
Batidos e rebatidos, fora da moda pela fealdade e pelos annos,
os nossos pederastas passivos fazem por algum tempo eclipse
nos lugares onde ontr'ora fulguraram ; e nao raro surgem bem
collocados, especialmente no commercio e no baixo funcciona-
lismo público.

'A giria dessa população do crime é avultada e curiosa, não
me cabendo registal-a, nestas paginas, por deveras abjecta e
immunda.

Em alguns litteratos, entre nós, hoje, mais do que nunca,
tem-se observado essas aberrações sexuaes; e, o que é mais
digno de nota, ainda entre os nossos poetas mais mõços. Rela-
tivamente a estes, cnmpre fazer aqui resaltar que a decadencia
da nossa poesia coincide precisamente com essas aberrações da
moral, com a falta de culto pela mulher. _

Recordando a phase shakespeariana do nosso theatro,
house nesta Çapital, de 1845 a 1855, um celebre Termas, actor
e fignra obrigada de um dos theatrinhos de feira do Campo de
Sant'Anna, conhecido caboclo popular, de pernas inchadas, que
lama rir a bandeiras despregadas nas noites em que a sua glo-
ria estara no apogêo. `
danäfíâ rêlëíeotálišector-chefe de um bando de rapanes, que,
d Ji _? _n ç es em varias localidades da prorlncia do Rloe. aneiro, *unha frequentemente á. Corte estabelecer barracas
de espectaculos de vivos e bone ' 'i ecoa e o os a - b - s duranteas festas do Espirito Santo. , J g em amo i
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Escolhendo de preferencia, a. principio as farças dos thea-
tros da Mouraria e do Bairro-Alto, bem depressa o nosso Tantas
invadiu as comedias do Penna, e os ductos graciosos então em
moda, e acabou exhibindo-se na tragedia; vestia de dama os
rapazes para os espectaculos, e com os mesmos vestidos, valen-
do-se de todo o poderio de sua libidinosa i.maginaçã.o, distri-
buia-llies papeis equívocos nos seus aposentos particulares.
Uranista provecto, acercara-se de artistas noriços, dos quaes
alguns esqueceram de todo as noites libertinas, para mais tarde
adquirirem outro brilho nas representações do palco fluminense.

Uma paixão, a paixão fatal, que arrojon á. obscuridade e à
miseria uma das mais not-aveia cantoras do seculo passado, a
(Hei-:za Augusta Candiani, rehabilitou-o desse nefando vicio.

A pederastia collection, isto e, praticada por grupo de
individuos habituados ao deboche, foi sempre assignalada e
glosada pelas nossas folhas diarias, que particularmente pro-
clamaram os escandalos.

Factos horrorosos, acontecimentos revoltantes se tem des-
enrolado ultimamente n'esta cidade, onde os heroes, presos para
inquerito, e subxnettidos a varias provas, no dizer das partes
policiaes, escaparam, entretanto, as correcções legaes; cahindo
afinal tudo no esquecimento, ninguem mais se occupando de taes
assumptos, que apenas por poucas horas escandalisaram o senso
moral d”esta população.

Os grupos de que acima nos occupamos antigamente cons-
tituídos pela canalha, que, nas casas de dormida, nos public-
Jzouses, nos corredores e porões das casas em construcçao, fa-
ziam, na maioria dos casos, de meninos vagabundos e engro-
ârates, as suas rictimas, recebendo esse acto o nome popular de
carro, sao hoje representados- por desertores e raras praças in-
disciplinadas, que, em numero de tres, e mais, apoderam-se do
transeunte em logar êrmo, para fõrçal-o a practica mais infame
da libertinagem.

Como em todas as grandes capitaes a corrupção dos costu-
mes e a devassidão recolhem tambem abundante messe de cri-
mes nesta cidade, onde, por incuria das autoridades e pelo aban-
dono a que costumamos votar questões de alta importancia,
todos os delictos se commettem, todas as infamias se praticam,
com menoscabo da lei, e a sombra de revoltante compadrio
entre os que os devem punir.

O nranismo, menos commum em os nossos collegios e inter-
natos que alhures, nada são comparativamente a factos ultima-
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mente desdobrados nesta vasta cidade, e que constituem verda-
deira atirontza ao senso moral. ld' que os l1_bert.mos auou_\'1nos e
os devassos protegidos alliam-se ua escurulade paladar pasto
aos seus instiuetos bes-tiaes, assaltando a honra de lmpuberes
meninas.

I*Ístã-io na memoria de todos os escandalos passados em
varios estabelecimentos de educaçao, escandalos que se calam
para nao ferir o pudor das victimas poupadas, ficaudo tudo es-
qui,-,-rizio, menos o rumor que despertam t-aos eohos nas conscien-
cias moralisadas. _ _

Como consequencia. talvez da impunidade da llbei-t.1\r1z1,g-ein,
uma tigura ergue-se entre nós, arvõrando-se em protector do
orpbao, em beneinerito de sentimentos grandes, convertendo
para isso em cumplice a imprensa bem mteucionada.

Mas, quem era esse suppõsto libertino que por tanto tempo
armara popularidade a custa de elogios particulares de todos
quantos o acercavam?

Um pobre velho! Um pobre satyro, que detlôrava creanças-
com o dedo, que prostituia donzellas l v

Um doente ou um criminoso?
Indicando apenas o facto, nao me afasto, nem me faço

echo dos clamõres da imprensa tardiamente alarmada; mas,
como médico, protesto contra o acto da justiça publica que tao
summariamente escondeu em uma das nossas penitenciarias tal-
vez um triste invertido l _

Ate certo tempo o commeroio a varejo fluminense era quasl
exclusivamente representado por portuguezes e francezes, esta-
belecidos estes a rua do Ouvidor e dos Ourives e aquelles a da
Quitanda e do Rosario.

O aspecto geral dos armazene e lojas portuguesas em
pouco variavel, havendo em todos rubicundos caixeiros de ja-
queta, sem gravata. Como contraste, as lojas francezas ostenta-
vam as suas ozftr-ines de modas, perfumarias e penteados, atra-
vez das quaes lobrigavam-se bellas raparigas da 1'espectit'H»
nacionalidade, repimpa-das nos balcões, para gentilmente ser-
virem a freguezia. Como quem acudia a clientela eram geral-
mente os caixeiros, attendeudo a prostituição e a pederastia
reinantes, na epoca, uma pilheria houve de grande propriedade,
e que se tornou popular: -< Qual a ditferença, perguntava-se,
entre o negociante francez e o negociante portuguez? E' quo
aquelle faz, da mulher, caixeiro ; ao passo que este faz, do cai-
xeiro, muiher..-›
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Nos presídios, nas cadeias e nos quarteis, e até mesmo nos
collegios, o uranismo deparava nao raro aferradissimos cultures.
Os devassos (Vossas corporações contavam corn a tolerancia por
parte de quem cumpria reprimir taes esoandalos, e, o que e peior
ainda, eram protegidos quando atacados de szvplzilis, e presas de
deformações consecutivas.

(Íerrando um véo sobre factos que se deprehendem dos
costumes libertinos mais ou menos em voga na generalidade
d'aquellas primeiras instituições, cumpre notar que, nas difi`e-
rentes enfermarias, é comlnum encontrar-se pederastas passivos,
cujos rectos perderam de todo os espbincteres, transformando-
se em verdadeiros funis crivados de vegetaçñes, em verdadeiras
femlrzs oogi-›z.oe.s de proporções disformes e horripilantes.

Particularmente nas prisões, a corrupção chegou a tal re-
quinte que, em uma das nossas fortalezas, logo que um preso
era recolhido ao xadrez-salao, o careereiro casava-o com algum
outro em disponibilidade, ficando por tres noites os noivos dor-
miudo na mesma tarimba. Por mais estranho que o caso pareça-
é aut-hentico.

A pederastia sem medida e termo foi sempre exercida em
todo o Brazil, sobretudo nos estabelecimentos que recebiam me-
nores. Nesta capital, o facto chegou a assumir proporções, que
reclamaram a attençâo immediata das autoridades. Contra esses
Íócos de libertinagem quasi tolerada, um Provedor da Santa
Casa da Misericordia soltou o grito de alarma, á. vista das pa-
pelëtas dos doentes que dahi vinham para as enfermarias de
-clinicas especiaes.

Esse benemerito tinha direitos e deveres, pois menores,
outr'ora expostos, remettidos para a aprendizagem nos arse-
naes, voltavam em breve de la para tratar-se de molestias ve-
nereas e deformações multiplas, resultantes dos excessos liber-
tinos a que se entregavam nesses antros em que o destino fatal-
mente os atirara.

Si o facto teve correctivo, si a reoiamaçao obteve reparo.
-é o que não podemos adeantar, pois sabe-se que nesses estabe-
lecimentos, não só aqui como nos paizes mais cultos, tem sido
de difficil extirpaçao a pederastia.

Durante a revolta existia na ilha das Entradas um carneiro
do Cabo, que apresentava verdadeiros pllenoruenos de cioá. pre-
sença de um marinheiro; este plrenomeno, porém, nao se repro-
duzia á. passagem de um soldado, que-inversamente - lhe Po-
recia iudifierente.

'-šúiullivlllu-UIII-04-lll-I"-I-'P'
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Por volta de 18¬t8 imperavani no apogeu de seus encantos
e de sua belleza verdadeiramente indígenas tres raparigas mi-
neiras, que para aqui vieram, em 1844, acompanhadas de sua
mãe. Morenas cor de jambo, graciosas e esheltas, com setlcs‹›
e negro pollo a sombreiar-lhe o buço, os seus olhares sciutilla-
vam, taiscavaru, nas noites lubricas de amor, arrastando apos
suas formas de verdadeiras odaliscas os rapazes do tempo, e
principalmente os velhos alieltos as desenfreadas conquistas

o gozo.
Superando-se logo que aqui chegaram, a prostituição clau-

destina empolgou-as isoladamente, constituindo-se as tres apa-
laçadas casas, onde se refugiaram tao peregrinas bellezas ver-
dadeiros dominios de luxo, de perdição e de amor. Àlli: em-
quauto os mõços, na alcõva semi-escura, sabõreavam o nectar
do prazer, que ellas proporcionaram na propria taça de Venus,
os velhos se excitavam na espaçosa varanda com os vinhos mais
generosas e com os pouohes fortemente baunilhados; e uns
e outros, ja exhaustos, exgottados, ja promptos e saciados
physlca e moralmente, procuravam no Zuusg-ztcuet, que era pe-
renne, elementos novos para voltar a lucta do vicio pelo vicio.

_Irmãs uterinas, e fieis seguidores do plano traçado pela de-
vassldao materna, tornararu-se em breve tempo discipulas apro-
vextadissnnas da celebre professora Vioronta, que viera ao Rio
de Janeiro, a convite de quem, nao sabemos, educar mulheres
de ma vida, porem_de alto bordo. Esta, cultivando as aptidões
naturaes de suas drscipulas, tornou-as em tentações de renome,
conhecidas destruidoras de avultadas fortunas.

No mundo eqmvoco nem uma outra lhes levava as lam-
pas na practtca dos gozos mais depravados, nem das carícias
äšâäsâpparentemeute fiugldas. Eram verdadeiras certezas athe-

_Galvanisadas as vezes pelos excessos do prazer, a hysteria
manifestava-se-lhes sob formas diversas, e as transformava em
ããígsbelšfvfififfii, em feras, anctoras de crimes, delictos sempre
altamentgsãâlâélíãälçfi Pi-Úíllhfiflfz (lua 5- empfinhos dfidlersonagens
,ibertinagem ele anflt Paàffi 355% 51131* Pflãqulzas. Soberanas na
ciente em hora Êxt Ê a' éP°°a= “Um °3S°11'F-*B 00111 11111 11980'1 roma; logon-lhe este regular fortuna, que
B la di3sip°“ 3° 5530- Outra, já 5-Vflflçflda em annos e desqui-
mda d° m'1Ud°z 03-S°fl°8B Í-Rlllbfifllâ vindo a terceira: que era amais bella, a fallecer n'um_ cubiculo do Hoapicio de Alienados.
Orlundas . _de conhecida familia de sua provlucia, receberam nesta

 .
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Capital o sobrenome de Po?/tas, pela coincidencia da sua vinda
com a densa desse nome calõrosamente em moda.

Dentre as bizarrías dessas interessantes raparigas, desta-
cam-se factos pouco vulgares na vida das tres mundanas. Uma
dellas, depois de ter acceitado fingidamente a corte de um pa-
dre, que, de batiua, lhe entrara em casa, atirou-lhe com toda a
roupa pela janella, obrigando-o, aos gritos e alarma de incen-
dio, a sair nú para a rua, com espanto dos transeuntes e entre
as vaias da molecada. A outra, tendo recebido de cliente de sua
intimidade certa affronta, atirou-o tão desastradamente pela
escada abaixo, que dahi resultou-lhe a fractura de uma perua;
o ultraje consistira em ter-lhe posto, debaixo do retrato da
mae, este rotulo : Sogra ur-tizfersulƒ Processada, para escapar aos
effeitos da condemuaçao, esteve foragida, aguardando o perdão
imperial, que lhe foi concedido. A outra, finalmente, intimada,
em 1865 ou 68, a comparecer na Policia para assiguar o respe-
ctivo têrmo de matricula, apresentou-se com o respeito que o
acto exigia. Era a primeira, e foi a ultima tentativa de regu-
lamentaçao da prostituição entre nos. Uercou-se o acontecimento
de estranho apparato, não sendo inferior o numero das infe-
lizes ao dos curiosos que enchiam o salao da delegacia.

Aberta a audiencia, foi-lhe apresentada a penna para que
assignasse em primeiro lugar. . . como a mais notavel. Agrade-
cendo a prova de distincçao que lhe acabavam de dar, diri-
giu-se resoluta para a mesa, levando entre os dedos a penna ja
molhada; mas, de subito, estacou.

-- Recusa-se?. . . nega-se “?. . .
- Nao, senhor. Tretando-se, porém, de ordem nnmerica

na practice. de todos os vícios, estranho não en coutrar na cabeça
da lista a esposa de V. Ex“.>> E atirou bruscamente a peuna.
Veridico l Nunca mais se pensou em regulamentar a prostitui-
ção nesta cidade.

No decennio de 1860 a 1870. habitava um modesto sobradi-
nho á. rua do Regente, quasi fronteiro á. rua da Lampadosa, uma
rapariga de vida alegre, bem moça ainda, bonita e airosa, que,
si bem me recordo, viera do Norte. Chamava-se Jephina Pitanga.
O lucro que poderia auferir da libertinagem era, totalmente an-
nullado pela frequencia, em sua casa, de litteratos, que a cer-
cavam. O motivo dessa predilecçao estava no talento poetico que
a. pobre rapariga manifestava, ja em improvisos e poesias faceis,
já por varias producç-ões suas publicadas nas folhas do tempo.
Cantava modinhas, e tocava violao com expressao e graça inex-
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cedivcis. Dentre. suas poesias, nina existe, que, posta em musica,
tornou-se popular; é nina i'espost-a, coiii o mesmo titulo, ii poesia
--- Ti°orn‹t?oi'.

As meretrizes ate certo teiiipo eram geralmente conliecidiis
por alcunhas ; acontecendo, porém, que as de alto bordo, as da
aristocracia da libertiiiagem davam até os nomes as modus mais
elegâiuties. Dalii, os colletes a A'ii›i‹-rs. as saias a Loreto, os inau-
gotes á Ã'--rirdriqêt--i'-ii.Íêf'i, os limirlois ãz JU 1.I.›t DE CASTRO, Os pit/f á.
Cantagalleiise.

A das classes inferiores nao gozavaui desses privilegios.
mas sobresaliiam pelos appellidos mais oii menos sigiiificativos
de nacionalidades, dotes pliysicos, defeitos, siguaes, liabitos,
aleijoes. etc. Assim, as celebres lllacaiiista, Passo (.`-urto. Maria-
Tripeira, Tapadiiilia, Rita Balaio, A alfacinlia, Justiiia Sumaca,
Regateira, Vacca brava, Unibelina Salsicha, Maria dos Peccados,
Joanna da Saccada, Palmiteira, Nabiça, Xandoca Torineiita,
Capixaba, Xandoqninha, Agua morna. Amelia. Catimplora,
lliariqiiinhas Salsaparrilha, Thereza Piolho, Amelia Kerozene,
Annica Baleia, Rosa pepino, Maria Formigueiro, Baroneza do
Bananal, Xandoca Gorda, Maria do O”, Carlota Bexiga, a Piinen-
tinha, Carolina. do mastro, Elisa riiço-canibraia, etc., chrismas
estas que passaram emjulgado popular e na tradição.

Dentre esse grupo de mundauas, que se entregaram a toda
casta de libertinagein, destaca-se uma virago que dominou por
muitos titulos estas personagens da vida equivoca. Chama-
vain-n'a. Doutora ; couhecidissima eni seu corisfi-dioriio á. rua de

Jorge, quê-.si em frente á. Guarda do Thesouro, era. grande-
mente visitada por individuos de mediana classe.

_ Dia e noite, a janella de sua casa térrea, com os grossos e
roliços braços apoiados sobre uma almofada vermelha, a sua. fi-
šuäi, Êradogo conhecida, destacando-se naquella moldura. o seu
tâiäpngigantesco, avelhantado, obeso, e em cii_)as narinas assen-

possantes oculos de tartaruga enfuniaçados, indo os aros
Perderein-se por detraz de sebosas orelhas e de empastados ca-
bellos grisalhos 'penteados á. chineza.
DME; Í'_gf;fä`;°âÉ§)§êgUâ'?-› Gflffifl por alii que a iiicomparavel

- - _ rabrui-as, iniciando o ‹z brinquedo ››
I 4 ' ' 'Ímm” ella P1`0P¡`i3- dfiflfimlflava 0 al'-'*l5°› DOI' um exame minuciosoe_ acurado, que llie valeu justo renome e o appollido oamzzteris-

ico Perspiooz e instruida na sua especialidade, as recusas eram
Úfimffimlär nao sendo menos violentos os e u -¿¡,¿Pm,e regeitadü' g stos e as palavias do

 

De seios colossaes e proeminentes, deixando pender dos lo-
bulos das orelhas pesadas argolas, enfeitados os grossos dedos
de grande quaiitidade de anneis de pedrarias falsas, constituiu-se
ella, na epoca, um ser appetecido dos funccionarios publicos de
exiguo ordenado e dos maridos precavidos. Dizem mesmo que o
seu pendor por meninos que prestavain-se aos seus infrenes de-
sejos era notavel, e mais ainda a díscriminavam de suas compa-
nheiras de libertinagem.

Essa mulher que dosaliava por vezes a risota e os motêjos
dos transeuntes, notadamente dos collegiaes de Pnono II. fal-
leceii lia. cerca de qua.rent'annos, nao deixando nos annaes da
baixa prostituição, entre nós, figura equivalente.

Ha trint”aiiiios residiain n'nm sobrado a rua Gonçalves
Dias duas francesas, geralmente conhecidas pela depraraçâo
de costumes e pela impudencia e franqueza com que se entre-
gavam a actos libidinosos coiitm ci notam em presença de um
ou mais circuinstantes........
¡ o u Q n u ¡ n I I ¡ . + a n n n - u | à-Ço›¡¡¢;nI-.zv-gl;-o-u--«I-.âannø
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Sein me proclamar o inventor da virtude, confesso inge-
nuamente que, ao traçar alguns nomes que figuraui de heroes
ignoheis nesta extensa lista de devassos, por vezes abandonei a
penna, partindo-llie os bicos de encontro ao papel, em que eu
queria conservar, perpetuando, esta terrivel revelação.

Iudigua-me sobremodo que predestinados do céo em cujo
cerebro brilha a scentellia genial, e que tao alto se ergueram
pelo cultivo do espirito, revolta-me, repito, que tivessem des-
cido mais celeres do que na ascenção a escada inteira da mais
indecorosa abominação. Seja-me lícito esse grito de revolta.
porque, no lim de contas, que é a pederastia? que é a sodoinia?
Ellas são o coito infame, para cuja i~ealisaçã.o o depravado pre-
fere ao orgão destinado a receber o liquido fecundante em troca
de prazeres mil, o orgão visinho onde se opera a mais nan-
seabunda das excreções humanas; o que vale dizer: a rosca e
perfuniada concha de Venus, elle antepoe uma cloaca iminunda,
onde se acoumulain em constante fervilhar os residuos do corpo,
0 que importa tanto como dizer -- materia organica em inces-
sante traballio de fermentação putr-ida..

Mas, si na sodomia o depravado colhe em sua rede indivi-
duos de qualquer edade e de sexo houiologo ou heterologo ao
seu, comtauto que realise desejos desnaturados, na pederastia
0 crime é, por assim dizer, duplo, porque, alem de iiirerter a

P
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natureza, o depravado só encontra. satisfação na tenra edade
dos pacientes: aviltaudo o physico, elle corrompe tambem o
moral do infante. Por isso, mais do que os sodomistas, eu-
chem-me de repulsão os pederastas, quando, para justilicar
seu torpe appetite, respondem cynicaluellte que os anjos wifi
tem sara.

Esses nomes que enchem a historia com as scintillações de
sua fama, e simultaneamente são apontados pelos auctores
espeeiaes como agentes de taes depravações, nao passam, costu-
ma-se a dizer, de enfermos, victimas de uma obsessão. Prefiro
acreditar, embora me illuda a mim mesmo, que a mania de des-
cobrir raromes nos outros constitue só por si uma grande ob-
sessão : e assim procuro crêr que haja, na mor parte das cita-
ções que hei apontado, ou ërro de pessoa, como acontece, por
exemplo, com a poetisa Saeno, on erro de interpretação entre
os sentimentos de amor e amizade, como succede -- oafempli
g-ratio - com Socnarns, o anstero philosopho. E, em relaçao a
este ultimo, interrogo a mim mesmo, si, sendo assim, mais per-
niciosos não são aquelles que desvirtuam os nobres e puros
sentimentos, do que aquelles que, por excessiva delicadeza
d*alma, pelo requinte dos afiectos, concorrem para que malicio-
sos baralhem impulsões impuras com aifectos que bem podem
caber no coração de um para outro homem. E, neste caso, o per-
verso, o libertino, o devasso não serão os calumniados, mas sim
os calnmniadores. Porque ha de ser uma abjecção o homem amar
entre homem ? O pae não estremece o filho, o irmão não ama
outro irmao ? l O amor não e incompatível com 0 decoro ; o que
cumpre, isso sim, é bem estabelecer a linha divisoria, porque o
amonmals não e do que a amizade multiplicado. muitas vezes
por si mesma, - o seu paroxysmo, em summa.

Estas considerações acodem-me ao espirito vacillante e
HWJHIW. quando vëjo apontar, como uranistas, os mais illus-
tres verões de todos os tempos, espiritos superiores que eu jul-
gave. sobranceiros a todas essas ignominias ; taes são : Funce-
F~§G°› 0 Gfaflfie; 0 principe Hsnslocs, seu irmão; Bvaon; o
pintor Giovanni Anronio Razzi, cognominado il Sodoma; Sna-
Êííãrää IPF!-AND. tragico e poeta; o_ conde de I°1._a'rE1v,
às impumfi HÊSYÊ; às qualndgve_1o tambem acolmados de 1ll1c1tos,
MIGUEL Aimgwm res e ocnzvrns para com Atcinlsnos; de

- . P9-fo 00111 Cavanianl- de JOHANN Joacl-Inu
Wäifiiífii-Mofi. Para 00111 vou Bono ; de Joito Evasontlsra com
0 HRÍSTÚ; E tantos outros.
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Mas, -- tudo mentira! Quanto mais me aprofunda neste
estudo, tanto mais procuro afastar de todos aquelles notaveis
cultores das sciencias, das lettras, das artes, aberraçoes tao
incompatíveis com a imaginação, com ol talento, com o genio, ja
na vida de relaçao, ja mesmo na vida de consciencia de cada
qual, ja final_mente nos primöres de suas concepções scientificas
ou artísticas, tanto mais encontro signaes indeleveis do predo-
mínio da besta, que moralmente os rebaixa na proporção do
nivel a que ascenderam por seus meritos e talentos. Juntemos,
para pontuar. á. lista dos uranistas mais conhecidos dos moder-
nos tempos: Lolz II, da Baviera; CARLOS VII; E GUILHERME,
de Orange; D. Mion;-11., de Bragança, e seu illostre filho, o
joven official do exercito austríaco.
. . . . . | . ¢ , . . . . . - . . › . ¢ . . . . › | › » - - - - ¢ I - ‹ - - - - - › › - - - - - 4 ‹ ' -0
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Acabo de cumprir parte de uma tarefa, que por modo algum
me é agradavel, pondo aqui em relêvo os uranistas mais geral-
mente conhecidos: tal sacrificio está. no programma de um livro
desta natureza. Vou agora occupar-me dos perigos da libertina-
gem. Os factos que mencionei acham-se alhures registrados por
toda parte ; e os daqui, ou na tradição, ou na lembrança, ou se
passam á. vista de todos. Consignando-os, minha mal aparada
penna conservar-se-ha immaculada, como os estyletes dos auto-
res do Livro Sagrado, que se não marcaram por traçar no per-
gaminho factos que se referem ao assumpto de que me vou
occupando ; tão pura e immaculada como aquellas que escreve-
ram os mais diversos scientistas, desde Punto até Mou.. Si,
entretanto, quiserem conspnrcar o meu livro com a pecha de
paginas indecorosas, appellarei para o alto tribunal dos capa-
zoa, dos que sabem, dos que têm boa fé, pedindo-lhes rigor na
sentença contra. accusaçao tão iniqua e injusta.

=l=

A Historia falou. Ante os olhos perscrutadores e attonitos
do leitor, ergueu-se subitamente a cortina do scenario; e o palco.
pois que se tratava do theatro do mundo, e não de nm espe-
ctaculo de feira., encheu-se, regorgitou, esvasion-se, tornou a
se encher, e assim por hi além. E' que, em todas as epoeas,
trate-se dos tempos de mor brilho, ou dos tempos do mais cali-
ginoso obscurantismo, houve o abuso contra a lei, a revolta con-
tra a natureza.

. I ,
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Mas, o que foi que desfilou perante os olhos pasmos dos
espectadores? Que actores subiram alli a representar o seu
papel? Era a tragedia executada á. antiga, e declamando do
alto dos seus cotburnos, envolta na clilamyde; ou seria antes
a farqa com seus esgares de repugnar? E' o crime quo esta
em scene? Dereremos pronunciar todos esses accusados, e
obama!-os, com o sobresenbo seriamente carregado, perante
tribunal que os julgue, que os condemne, que os euxote
da communhao social? Todos essas personagens, illustres
ou peões, deverão sujeitar-se as cellulas exousas do- mesmo
carcere ?

Const-ituiimos o tribunal: mas os juizes que o devem formar
nao são todos os homens do passado, nem mesmo todos o do pre-
sente; formemol-o com os mais emeritos representantes da
sciencia hodierna, e procuramos na patbologia e na psychologia
de hoje investigar os moveis, as causas de eifeitos tao re-
pelleutes.

Perante um jury assim constituido, ainda haverá, promotor
que julgue possivel o seu officio? Ainda haverá.. alguem capaz
de pedir a condemnação de todos esses infelizes que desfila ram
perante o scenario do mundo ? Vejamos.

Para viver faz-se mister que o corpo se outra; ha, por
assim dizer, um instincto que obriga o homem a buscar substan-
cias aiimeuticias que regenerem suas forças, que refaçam seu
organismo. Para cumprir isso, que é uma 'f`uncçã.o, fazem-se
necessarios orgãos : são estes os da digestão.

Identioameute, para a reproducção da especie, encontra
em si cada individuo uma especie de iustincto, que solicita o
exercicio de fnncções compartidas por um conjuncto de orgãos :
os orgaos sexuaes.

_ Si se trata, pois, de uma funcçao, trata-se de um acto phy-
siologxoo, normal, compativel com a saúde, e, portanto, tambem
com a vida.

dias, assim como cumpre regular, methodisar as funcções
da digestão, assim como o que se entrega a excessos della e o
glotao que está na imminencia dos phenomenos morbidos conse-
cutivos a taes escassos, assim tambem as funccoes sexuaes para
filflfl Passam continuar coupativeis com a saúde, e portanto tam-
bem “jm *Wim-. flf-Weífl 801' DOI' igual reguladas, methodisadas;
3 afiälffl tambem aquelle que se entrega a excessos, estando
-1« como 0 glotão -- fora da normalidade, da mesmo sorte que
c le acha-se exposto a morbus diversos.

i. ..
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O Ora, os excessos de mêsa tanto podem prorir de solicita-
ções morhidas, algumas das quaes tiveram, para os pathologis-
tas, nomes especiaes, a boliânia e a malczcia, como de habitos
immoderados, a que, sem freio, se entregam os infelizes.

Semelhantemente, a frequencia das sollicitacoes genesicas
tanto se podem originar de um processo morbido, quanto de
vícios de educação, habitos mal* dirigidos. Os desregrados
sexuaes, pois, se classificam naturalmente em dous grupos:

or) o dos enfermos ;
b] o dos viciados.
Quer uns, quer outros, porém, tanto podem se exagerar

apenas nos actos normaes das funcções geuesicas, como detor-
par taes fnncções, fazendo com que ajam de um modo anomalo.
Estas duas formas correspondem analogicamente aos dous phe-
nomenos do apparelho digestivo a que ainda ha pouco alludi :
na boZz`m:.›Ía ha apenas exagero do appetite para as cousas nor-
maes; na :palacio lia uma anormalidade: os individuos ingerem
substancias incapazes de a.limentar, e até mesmo repugnantes,
por exemplo, a materia fecal.

Dahi vem que cada um dos grupos o e b se podem bifurcar
a seu turno, naquelles que apenas se entregam aos excessos dos
prazeres sexuaes, porém seguindo os processos commons, e na-
quelles queprocuram no desconhecido das anomalias a satisfação
de seus gózos. Os primeiros concorrem para a grande chaga so-
cial, que se inscreve sõb o nome - prostitsuiçâo; os outros vao
representar um mal ainda maior, que bem se pode resumir na
expressão Zibert-inagem, isto é, a prost-itmíçäo da prost«ãtz‹içr`ío.

Aqui, nesta ultima, estao os invertidos de todos os sexos,
os destemperados na satisfação de gôzos creados, inventadas,
phantasiados pela imaginação propria.

O quadro a seguir resume o que venho dizendo:

* `conz.nmn->¬ prost~í,f¿eigíi,o
ENFERMOS -_

i anomolos É Iibei'ta`rzo9ein

DESREGRADOS

`co~m.-1-mms É p›'osi*if¿¿›¿çrš"o -
` VICIADOS

ionomalos Zfibeii-imzyenz
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Ao traçar a palavra----¡››'ostii1.:.-irão cahiu-me iusensi V elmente
da penna aquelle epitheto atl`1'ontoso--chego socsul. Mas, por que
social? E' no seio mesmo da sociedade, e nos grandes centros
populosos que se ergue, que alça o collo esta serpente devasta-
dora. Si, por um lado. ella pode contaglouar o_n1e1o em que
vive e se desenvolve, por outro lado, em muitas circumstanclas,
mais não e do que o producto desse mesmo melo. Creadz-t_ nelle, e
por elle, ella vem a seu turno devoral-o, lnvertendo assnn a fa-
bula de Sarnaxo. Em casos taes a prostituição se converte em
um problema social digno das cogitações dos_Estad1stas.

A questão não e, pois, simples como p-ra.-me focar se afigu-
raria; ao desenvolvêl-a, ella vae de pouco em pouco avultando
de importancia, como a bola de neve, que, ao desprender-se do
apice da montanha, chegou abaixo transformada em runnuól._As-
sim a prostituição. Tantos são os problemas que se. lhe nham,
que em breve sua solução só pode competir aos mais capazes.
Em resumo, ha um ponto de vista i-miioidéóal e outro sor-ml, sõb
os quaes deve ser encarado o problema. Terão meus olhos bas-
tante energia para, sem se cegarem por deslumbramento, vol-
tarem-se para este foco fascinante? Tental-o-hei, ao menos.

Si a prostituição, e por mor motivo a libertinagem, são des-
regramentos de uma funcção physiologica, para bem apprehen-
der taes desvios cumpre estudar o phenomeno normal.

O estudo ou-ato-rno-physiologíeo do -á-itdáorëdrto sercuzal esclare-
nos, quer a respeito do conjuncto de todos os actos normaes que
se referem ao senso genesico, quer mesmo a respeito das ano-
malias de que constituem grande parte as diflerentes perver-
soes. Hoje, já. se não admitte mais a localisação do centro ge-
nesico, como queria Garu., e como por muito tempo se acreditou,
no cerebello. De facto, a bossa cerebellosa de Gsm. não e ob-
servada em todos os exageradas pelos prazeres da carne, nem,
ao contrario, se acha ausente em muitos que a elles são indifl`e~
rentes. Conta-se demais o facto succedido no Hospital das Cre-
anças em Pariz, onde uma menina de 11 annos, morrendo de
esgoto pelos prazeres solitarios, não revelou á autopsia nem
mesmo a presença do cerebello.

Por outro lado, si ha terra onde os casaes sejam prolificos é
o Ceara, cujos habitantes se tornam notaveis pelo achatamento
da região cerebellosa. Desta vez, pois, GALL não tem razão.
Estudos posteriores, mais acuradamente feitos por Bones,
vieram demonstrar que o centro genital se acha na medulla, ao
nivel da quarta vertebra lombar. Com effeito, lesões deste ponto

.lt
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teem acarretado modificaçoes nas funcções genitaes. Bem perto
deste centro esta a origem dos nervos ejaculadores, como a seu
turno demonstrou Riuuv, premiado por isso pela Academia das
Sciencias: de facto, esta origem acha-se em um ganglio, miudo
como a cabeça de um alfinete, collocado sobre a veia cava infe-
rior, na altura das veias renaes. Os filetes radiculares deste
ganglio partem do plexns renal; e este ganglio emitte dous
ramos collocados no meso-colou, que descem parallelameute à.
columna vertebral para os orgãos genitaes internos. A excitação
desses ramos provoca a emissão do esperma; a das raizes do
ganglio é, ao contrario, nulla.

Compreliende-se facilmente que e preciso não esquecer os
centros psychicos, donde partem todas as excitaçöes. O unico
ganglio a que me estou referindo, si é verdade que preside ã
funcção dos nervos ejaculadõres que delle partem, não é menos
exacto que carece de uma excitação exterior para entrar em
acção, como qualquer outro orgão necessita isto é : precisa de
ser estimulado pelos centros psychicos. De facto, sabe-se que
um pensamento lúbrico basta para produzir a. ejaculação. Tam-
bem o mesmo resultado será. obtido com a contemplação de um
quadro erotico ; comprehende-se que, neste caso, é o ser psy-
chico que recebe a percepção pelos centros visuaes, e cria de-
sejos que vão excitar os centros geuesico e ejaculadör.

E' por não querer apanhar esta série de actos pliysio-psy
chicos, mas por se obstinar a vêr um ponto material do orga-
nismo como causa de todas as affecções, que Maonan, e com elle
todos os physiologistas dos tristes tempos que decorrem, o que
vale por dizer--da época materialista e felizmente transitoria
que a sciencia atravessa,--é por isso, diziamos, que elle pre-
tendeu encontrar quatro categorias de pervertidos sexuaes z os
espinhaes, os espínhaes cerebro-posteriores e cerebro-anterio-
res, e, finalmente, os cerebraes anteriores. E' ainda pela mesmo
razão que escrevem os physiologistas modernos : ‹< Distinguem-
se, na esphera sexual tres regiões: a mori-zéliu., onde se acham
os centros de erecção e de ejaculação; o ce:-eZ›ro poste:-zfor, sede do
instincto sexual propriamente dito e das sensaçães tactis, vi-
suaes e olfactivas, que 0 põe em jõgo :, e o rareZ.››'o orrtfeivor, com
os sentimentos superiores que ahi se localisam, sentimentos de
admiração, pudor, etc. s

Ora, é bem verdade que sensações tactis, visuaes, olfacti-
vas, ou outras, podem ser o ponto de partida de appetites, quiçá
de perversões sexuaes ; seguir-se-ha, porem, diahi que os cen-
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tros de taes sensações sejam siiniiltaneainente os dos zilliididos
appetites `? Fiugeui ignorar que entre iiiiias e outras seiisações,
ha o ser que percebe aquelles, e que as aprecia sñli o ponto de
vista destas: o ser que (usarei de nina iiiiugeiii pliysiologira e,
portanto. ao sabor dos scieutistas modernos) i'opi'eseiita o cume
de um arco reflexo, o ponto mesmo em que uma seiisação se
transiorina em outra. Realmente, o sujeito das sensações nunca
jamais sera um orgão material, mas sim um ser siibjectivo. ca-
pas de possnil-as, capaz de receliël-as, capaz de traiismittil-as,
de trausforiiial-as.

Si a transformação de uma sensação em outra dependesse
exclusivamente dos centros genesicos niateriaes, ella seria fatal:
excitado um extremo do arco reflexo, a correiite percorreriu in-
faiiivelinente o primeiro braço do arco, e chegada ao cume-¬se
transformaria, sem excepção, para continuar a percorrer o ou-
tro braço. Dar-se-liia o mesmo plienomeiioqiie ein certas experi-
mentações pliysiologicas. Cnaiini-1 Bananal» pica ao de leve o
sõallio do quarto ventrículo, e logo as urinas do animal ein ex-
periencia se enriquecem de glycose. Toda a vez que tentar o
mesmo facto, a diabete assucarada se apresentará. Mas, sera
isto mesmo o que se da com os phenomenos que vimos estu-
dando É Perguntas-o ã observação de todos os dias; perguntas-o
tambem ã Historia; e a observação e a Historia, de pleno ac-
cõrdo, responderão uuisouamente-não, não. Vëde Socaafrns,
o virtuoso. Elle tinha em si o gernieu de todos oa vícios : Zo-
rvao, um adivinho psychornante, lê nelle este acervo repellente.
Entretanto Soonarns, que affirmou a verdade do enunciado de
Zorvao, poude anniquillar o gerinen de seus vícios, poude ad-
quirir a reputação que conquistou perante a humanidade de
exemplar de virtudes! Onde ahi a fatalidade do arco reflexo '?

E”, pois, bem verdade que é o ser psycliico o centro rece-
ptor das sensações, que é elle quem as transforma, e que-con¬io
tai--vae ser a cansa da excitação dos centros genesicos. So
assim se explica como um painel lubrico de Connuooio pode acar-
retar, ein um individuo sensual, incitações, que, em outro, pro-
vem. de fontes diversas. E que outra explicação, que não esta.
poderiamos dar a factos que li alliures de pervertidos sexuaes,
aos quaes o degolle de gallinhas e de patos era o espectaciilo
(1116 U5 llüdia, não se levar á. erecção dos orgãos genesicos, como
até ao ultimo termo do prazer sexual? .

De certo nem um scientista vir-nos-ha affirmar que a sim-
ples vista do sangue daquelles animaes foi que directamente

»i5i` i_: ,
Í

.ln
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excitou o ganglio de Bu-nos ; ha, pois, necessidade de interveiir-.ão
entre os actos genitaes e a sensação provocadôra, de um agentd
capaz de perceber, de sentir, de associar idéas, e trausformal-as:
e este é evidentemente o ser psycliico. Por iguai modo. quando
um individuo phantasia scene libidinosa que não tem' assento
nos dominios da realidade, e quando esta lhe provoca a serie
inteira das sensações lúbricas, qual foi o ponto material que
estimulou o centro organico da visão para que este refleeiziggg
sobre os centros genesicos? Por certo foi o ser psvchico quem
directamente instigou aquelle centro da visão, criando imagens
irreaes, e transformando-as depois em irritantes dos centros
que presidern as funcções genitaes. Foi por não querer enxer-
gar esta filiação de phenomenos, foi por só ter olhos para os
orgãos rnatenaes, que Gannien, em seu livro Aiiomolzios se-
xiicies, discriminou pelo modo seguinte o que elle denominou-
focos erogenos.

Diz o auctor que centros distiuctos e isolados se encarre-
gem, em virtude de sua organisação especial, de presidir ao
sentimento voluptuoso; nestes centros. continua elle. reside o
elemento nervoso correspondente ao cerebro, centro da imagi-
nação, a qual incita os prazeres do amõr por intermédio da
medulla, que os põe em relação. No homem, ha normalmente
p¬rn_so toco erogeno- a glriade; e anormalmente, em certos
individuos, o amis. Eis porque ha convenieucia de ter sempre
aquelle foco erogeno garantido pela cobertura do prepucio, afim
de que o attrito constante das vestes não embóte a sensibilidade
especial do orgão.

v Ifor outro lado, tem-se considerado como razão sufiiciente
para Julgar o _a_nus tambem um centro erogeno, não só pelo seu
contacto quasi immediato com o fundo do canal da urethra, com a
äpetata, com os canaes ejaculadores e com as vesículas semi-

_ eq, como ainda peio pendor a inversão sexual, que alguns
medicos reconhecem nos que soifrem de heniorrhoides, de fendas
annos, de algumas molestias da prostata, etc. Quero bem crer
que sega ao anus um segundo foco erogeno em alguns individuos ;
126111 ptiflso põr em dúvida o que affirinam, não eu, mas especia-
listas, 0 que vale por dizer -- conhecedores profundos da materia.
Entretanto, não posso comprehender que se procure dar como
motivo de tal anormalidade uma disposição anatornica normal,
que existe, quer nos que propendem para a homosexualidade,
que-r nos outros, que são incontestavelmente os mais numerosos.
Confesso que minha razão não alcança as relações entre a expli-

7 ii. s.
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cação dada e a cousa que se Qllül' GKIÚÍGÚ-Yi ““"¡5›,é Possivül
que a falha esteja em meu espirito, por não seu srrffi1c1rä1tenrçiit.e
logico : e assim aqui deixo consignadas as razõesfll o _s}1_fi~ I*‹1:›
para que sejam aproveitadas pelos que forem mais pínsplouzee.

Por outro lado, ainda mesma perplexidade me ‹.om1n›.ä_com
respeito ao segundo motivo apresentado: si alƒlims 111f@1_Z@§z
victimados por hemorrhoides, por fendas anaes,,por_proetHlL1tBh¬
etc.. ao dizer de certos medicos se entregam 21 1131310 11° Hex"
invertido, havera motivos para¬q_ue destas excepções se deiiälâg
que o anus é. centro erogeno? beja coulü füfz 901 5111. l_> QUÊ -für-
me parece de accõrdo com os saos principios da logica ba `
mar-se o facto que se afigura uma realidade, mas _ue;i1_fi llãfifil
para elle causas. que antes parecem 11989-1-0 }10 (1119-Jlls 1s¬'~3"-1 1°-

;\'a mulher, acredita-se existirem tres focos_e1*oge11os1P1`111:
cipaes: a vagina, o ciztorrs e os seios : a excitaçao de que q11e1_
delies leva ao exagero as sensações lubricas. 'lodavlaz _I1~='»f>_ É
entre elles igual o poder de provocar taes sensaçoes : 0I011t011S¬
por exemplo, cujas incitações trazem, com 0 Sell 01`g:1Ê›U1P-as
mais voluptuosas delicias, é incapaz de so por S1 level fl-É-B 5911
remate a satisfação completa dos gõzos. _

Já. assim não succede com o canal vulvo-vaginal, 0 (1115 fd-Z
suppõr que é este o mais activo fõco erogeno._ Entretallflüi as
excitações das mamillas tem tão poderosa acç-ao sobre os pra-
zeres voluptuosos, que algumas mulheres, bem que raraäz Seus'
fazem-se com elles quando se entregam ao chamado - Ovlfbilwflfi
1m'‹:om'zario. 1.fl*`) _

Os auctores querem reconhecer alguns focos secl1'I1d9«I'105›
espalhados pelo organismo inteiro: a orelha, diz-se. E um (105
mais poderosos centros aphrodisiacos; o ccrchctço, ja1G\'BU1@11tB
acariciado, já. simplesmente brzfêjodo, parece outro centro aphro-
disiaco, não menos poderoso. Emñm, cada qual, segundo 8113
susceptibilidade nervosa especial, tem focos de excitação pre-
feridos : a Zfõcca, a lingua para uns, o mtriz, 0 ociornto para ou-
tros, os olhos, a visto, para muitos.

Incontestavelmente qualquer fóco de sensação pode, con-
forme as idiosyncrasias, fazer surgir desejos libidinosos, e com
elles até a serie inteira dos prazeres venusinos. Accideutal-
mente qualquer parte do cõrpo pode, em virtude de uma ano-
malia morbida, ou de uma idiosyncrasia physiologica, tornar-se
um foco erogeno.

š`*› Vid. pag. 14*-*.
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Como exemplo, citarei um facto que Douruiz refere na Re:-as
Médícole. A' sala Bonumaun do Hotel-Dieu, recolheu-se uma
mulher acommettida de agudissimo rheumatismo do punho ; de-
pois d'esta molestia., a mão do lado correspondente tornou-se a
sede de estranha sensibilidade, e de tal natureza que bastava
praticar a mais leve fricção sobre esta parte para trazer ã mu-
lher todas as sensações do coito. Cumpre, entretanto, observar
que esta moça. pois contava 30 annos, era hyst-erica.

O que, porém, não vêjo claramente firmado nos auctores,
que só enxergam os actos vitaes na disposição anatomica, e o
ponto do cerebro em que a sensação exterior (visão, tacto, ol-
facto, etc., 1 se transforma, para reflectir-se através da medulla,
ate os centros geuesicos. G.-inmen ladêa a difficuldade, dizendo
que, chegada a sensação ao cerebro, centro da z`oza_oz`noçäo, este
a transforma. Mas, seria o caso de perguntar ao auctor, que me
parece ser luminar da material sciencia official, como o ser
abstracto imogz`na‹ção, a que nem ao menos se assigna uma sede
determinada, pois se a generalisa ao co›'oZn'o, pode transñ:›rmar
uma sensação externa em excitação fuuccional de orgãos lon-
ginquos. Melhor valeria a quem não quizesse confessar o reco-
nhecimento do ser psychico autonomo, melhor valeria dizer
abertamente que nenhuma explicação é possivel.

Entretanto, assim não succede: que de mais simples ou de
mais racional do que comprehender o mecanismo do phenomeno.
admittindo a existencia de um ser receptor iutelligeute, capaz
de receber as sensações, de apprehendel-as, de transformal-as?

Exemplo analogico tornara evidente o que vamos obje-
ctando: em certa e determinada estação telegraphica chega.
por um fio do norte, telegramma, que, recebido pelo respectivo
empregado, ahi presente, é transmittido pelo tio do sul. Pois
bem; o ser psychico, recebendo pela intervenção do cerebro
as sensações que de longe vem attingil-o, envia, por impulso
proprio, excitação aos centros geuesicos. E” o teiegraphisra
que recebeu 0 colnmunicado de uma parte, e que o envia para
outro. Este, sim, por ser capaz de sentir, por ter iuteiligencia
para comprehender, por ter vontade para agir, este. sim, re-
pito, esta nos casos de, recebendo uma sensação. transforma!-a
em impulso motor.

Do que vimos expendendo, deduz-se que, para cumprimento
do acto carnal, faz-se mister a conjuncção de seres de sexos
Oppostos, cada um dos quaes tem uma orgauisação adaptada a
fuucção que lhe é propria. Ora. como esta fuucçíio domina por
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excellencia todas as outras. os seres apresentam aspectos con-
formes a sexualidade que lhes é peculiar; e assim, o aspecto
geral da mulher diiiere de todo em todo do do homem : suas for-
mas arredondadas, a pollo macia e despida de pêllos, contras-
tam soberauamente com o aspecto anguloso, com a barba tonsa
do homem. E uma e outro se distanciam das formas miudas e re-
duzidas da creança. Isto e o que constitua a normalidade. Ha,
porém, como que desvios da natureza, em que se baralham at-
tributes de um sexo com os de outro. _

D'ahi, esses homens de cadeiras largas, membros roliços,
formas arredondadas, face glabra, voz aflautada, etc., d`ahi tam-
bem. essas mulheres de porte esguio, physionomia dura, rosto
barbudo, voz grave, seios nnllos, passo largo, braços com mo-
vimento de baiouço, etc. _

A primeira anomalia e o feozivzisnzo ; chama-se ozasczrhsmo
a segunda. O feminismo conduz a voz popular, em relação a taes
anomalias, a se exprimir assim- homens rfi`oøni›z.rz.dos, bem que
possam haver efieminados, sem que oflereçam o aspecto frisante
do feminismo. Em geral, porém, mesmo quando não haja defei-
tos e irregularidades em alguma parte dos orgãos genitaes, o
que alias e commnm, elles são quasi sempre inaptos para fe-
cundar. Essa esterilidade e tambem a partilha da mulher a
quem a natureza marcou com o estygma. do masculismo, que não
raras vezes indica occultas deformações em algum ponto do ap-
parelho genesico.

Taes anomalias não trazem, felizmente, suas viotimas ao
campo da prostituição, nem ao da libertinagcm; ao contrario,
cada qual d*ellas, como que vexadas por esta contradicção da
natureza, busca ostentar o seu sexo nos outros caracteres que,
como compensação, porventura se avautajem. E* assim que, na
vida real, não raro se topam feministas, que, lendo nos olhos
que os fitam, duvidas sobre sua virilidade, buscam, feridos no
amor-proprio, impor seu sexo á convicção de todos, ora refe-
rindo factos que demonstrem a energia do seu vigor, a impo-
nencia de sua força, os dons, emfim, do seu sexo músculo; ora
procurando, desde cedo, alliança, que torne bem patente a sua
condição de homem. Assim é tambem que as masculistas não
vem com bons olhos os que impertinentemente as fixam ; enxer-
gam n_e1_les a ironia, pelas apparencias que as confundem com
os individuos do outro sexo. Aqui, em vez dos casos se passarem
de W150 0I1I>_Õ1f›tf› ao que acabamos de pintar, elias, como si
a natureza vlrzd quizesse sempre demonstrar quanto sobrepuja

L
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á. outra, elias, repito, buscam demonstrar o seu sexo simples-
mente com affirmações energicas. Algumas lia., entretanto, que
se desvanecem com esse enxerto de virilidade na feminilidade ;
si em seu poder estivesse, ellas completariam o desvio da natu-
reza, tornando-se completamente homens; essas taes envergam
com certo orgulho um fraque, que lhes cahe sobre a saía; deixam
bem aberto o peito da camisa relnzente de gomma, enfeitando
o collarinho com uma gravata á. moda da do homem; e cobrem
o sinciput com uma meia quartola de abas lisas, sem adornos;
e, de quando em quando, tiram do bolso do collete um relogio,
que lhes orienta sobre as horas: dir-se-hiam, elfectivamente.
homens. . . si não foram as saias. '

Caso curioso da-se nestas anomalias geraes: ao passo que
0 feminismo é muitas vezes signal quasi certo de esterilidade
(note-se : esterilidade, não impotencia), ao mesmo passo o mas-
culismo é menos vezes signal de incapacidade para a procreação.

Digamos, para concluir. que uma estatistica levantada por
Psannr DU CHÃTELET sobre 3.000 prostitutas, bem que tivesse
encontrado innumeras barbadas, em nenhuma d'ellas encontrou
anomalias dos orgãos genitaes, nem tendencias especiaes.

Esta quasi contradicção entre o que se passa no homem de
formas femininas e na mulher de aspecto masculino prova ainda
uma vez que a exterioridade de modo algum serve para afiir-
mações absolutas z quando muito, ella entrara em jogo n'um cal-
-culo de probabilidades, que muitas vezes falharã..

Outro tanto, porém, não succede com certas anomalias lo-
caes, que se não acham patentes aos olhos do investigador, mas
exigem uma pesquiza miuda e rigorosa.

i As anomalias locaes podem ser de ordem a em nada emba-
raçar a funcção normal dos orgãos; em outros casos. porém,
a._carretam, ou a impossibilidade da funcção do apparelho gene-
slco, ou então a ausencia das consequencias de tal funcçao : em
outros termos, a esterilidade.

A ausencia da vagina, bem como a do penis, são. compre-
heude-se facilmente, causa de absoluta impossibilidade do acto
venereo. Mais vezes aquella anomalia se nota na mulher, que,
-esta, no homem, pois que a ausencia do penis esta para a an-
sencia da vagina na proporçã.o de 1:10. Por isso mesmo que a
natureza foi, em relação a este caso especial, mais prodiga para
com 0 homem do que para com a mulher. ella permitte, entre-
tanto, que a anomalia dessa possa ser corrigida por meios cirur-
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gicos, o que não se da com a daquelle. E a teiit-ativa dos cirur-
giões nasceu de verem que, ausente embora. a vagina, os outros
orgãos do apparelho genesico accusavaiii a sua presença pela
funcçao catanieiiial, que, neste caso particular, se faz pelo anus,
atravessando causes de anormal direcção. _Segue-se d'alii que
se não pode marcar com o estigina da est-rr-z¿izdarl_e a mulher pri-
vada daquelle orgão, visto como, para ser estoril em absoluto,
mister se faria que houvesse ausencia de ovulos. Confirma este
acerto um facto que ouvi referido, em aula, pelo meu prantoado
piofessor Dr -\×¡'i¬o¬vio Fnuuniai Faiiiça

Eil o - O Cons" Josiu possuia uma mucaina que se
gundo os habitos do tempo, vivia quasi eiiclausurada Informado
de que o ventre se lhe desenvolvia de modo descommunal e pro
gressivo, ieuniu em conferencia os notaveis ciruigiões da época
Cuaisroifxo Jcsi. nos Saivfros e o professor acima alludido, aos
quaes julgou, antes de tudo dever informar que se não podia
tratar de um caso de pi enhez pois a rapariga não tinha vagina,
mas uma fistula anal poi onde se escoava o fluxo mensal Entie
tanto o exame medico revelou uma gravidez Provavelmente a
fecundaçao se fizera pelo coito anal e como nesse comenos, se
descobriu que o pae da creança era o sapateiro do saguão o Dr
Airroivio Fnuaiêzinx Faaivcx, com a graça qiie todos lhe reco
nlieciaiiios, não hesitou em asseverar que,attendendo a estreiteza
do canal por onde se consuminara o acto, o instrumento não
podia ter sido outro, que nao a sovella

Si porem, o defeito reside no sexo masculino, ahi a esteri
lidade e absoluta porque tambem absoluta é a impossibilidade
das relaçoes sexuaes

Ora, si a ausencia da vnlva não pode sei causa absoluta de
esterilidade, por maioria de razao a exiguidade do oigão a sua
ati-esia creara --quando riiuito- difficuldades ao acto venu
sino Outro tanto não succederã com a anomalia diametralmente
opposta, isto e, a que consiste em exagerado deseiivolvimento
do canal volvo vaginal No homem, a exiguidado peniana ca
racterisa a anomalia que se nomeia por mƒcintzlrsmo ha aqui,
não propriamente uma parada no desenvolvimento total do oi gao,
mas sim de uma de suas partes , os coipos cavernosos, que são
05 (1116 BB llltllmccein poi motivo da erecção, não acompanham 0
desenvolvimento geral com o crescer da idade D alii essa pe
queuez que tanto afiige ao infeliz, porque Julga não poder pro
porcionar a sua companheira de aifectos os gózos que lhe deve,
ora, esta causa moral infiue a seu turno para que se enerve a
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virilidade, e, portanto, tambem para que o desenvol vimento pe-
niano não adquira as proporções normaes, como forçosamente
succederia. depois do añiuxo repetido de sangue para as cellulas
do tecido cavernoso.

Em geral, esta manifestação do infantilismo é comnium nos
casos de feminismo; entretanto, homens ha, perfeitamente or-
ganisados, em que nada externamente aponta mescla do sexo
oppôsto, homens ha, fortes embora, que ofierecem não obstante
esta redncção peniaua. Em regra, nestes casos, ha quasi, como
consequencia, o iiso, si não o abuso, dos prazeres solitarios- o iii
fantilista, por pego, esquiva se, foge de abordar o sexo opposto

A anomalia inversa, quero dizer ~ o desenvolvimento do
penis fora da medida oonimuni, e mais frequente do que aquclla
a que acabamos de nos referii Esta frequencia devem na os
privilegiados ao facto de que tal deseni. olvimento ou pôde ser
um drfezto, um tecto normal, - (e quem in o dera) -~ ingenito,
por assim dizer, ou então artificialmente adquirido por práticas
especiaes Bem que, em geral, os que sao dotados de uni hyper-
dcsenvolvimento peniano offereçam o mesmo exagero ein todos
os demais orgãos, isto é, sejam altos, iiiusculosos espadaudos,
a reciproca nao e, entretanto verdadeira, porque proporçoes
agigautadas do porte nao induzem a um exagero tambem do ta
manho da verga Mas, esta pode artificialmente se exagerar em
.comprimento e grossura, seja que os prazeres solitarios repe-
tidos venham confirmar o principio de physiologia de que tanto
mais~se hypeitrophia iim oigao quanto mais elle funccioiia sega
que o coito anal paia isso concoi ra pela impulsao a tro go se_1a
finalinente, que se lance mão de artificio E assim por exem-
plo, qne os selvicolas, em sua generalidade infaiitilistas, para
satisfazerein as suas companheiras, geralmente dotadas de va
gina muito ampla, aquelle erro da natureza, applicando sobre
o penis ceitos insectos, cuja picada tem a pi opi iedade de pro
vocar uma especie de ederruscio do orgao, isto e leval o a uma
extiêma tumefacçao, de que Jamais retrocede

Em qualquei dos casos, é o fluxo repetido e qnasi continuo
de sangue para os vacuolos dos coi pos cateiiiosos que ti as este
exagero peiniaiieute de desenioliiniento, iiotando se mesmo
que com elle coincide, quando originado pelo vicio de Omi:
uma sensibilidade tao accentuada e anoi mal que os mais leves
contactos, os da propria roupa, acairetani a erecçao. e mesmo o
penis se acha em taes casos ii uma continua sub erecção
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tl exame directo pode descortiiiar no investigador qual das
causas produziu u liypertrophie do orgão; si, ao arregaçar o
prepucio. descobre-se nelle uiua especie de halanite clironica.
caraoterisada por certa veriiielliidão riixeada, é de concluir que
foi-aut os prazeres sclitarios a causa de tal deseiivolviinento;
pode-se inferir de igual modo, si se encontra uma glande.
cujo deseiivolviiiiento não correspoiida it estreiteca relativa do
diametro da raiz do penis. de sorte que o oi'gão se apresente
corn a fornia de uma maça ou clave.

Como quer que seja, natural oii artificial, o exagero das
pi'opoi'‹;z'›e¿s peuiaiias pode acarretar, para a mulher, no acto iior-
mai das tuncções geuitaes, não só lesões para o collo. e -- por
exteiisão - para o corpo do utero, como tauibein desvios desse
orgão. Por esse motivo, pode ser esteril unia união quando a
loiigura peuiaiia, tendo arrastado desvios do collo uterino, faz
com que a glande se iiisiuiie em uni dos paranietros. onde ds-
balde voniitarã o liquido prolitico. '

_ Alem das anomalias locaes. ninitas outras causas pódein
allldfi 00H001`1'@1'z 011 para que a fuucção genesica não se dê. ou
para que ella se perturba, taes como sejam a esterilidaded, os
vicios do esperma, etc. Não cabendo, porém, umas e outras. nos
estreitos limites da nossa these, passamos adeante. reservamlo
a outros essa tarefa. Não obstante, jã que abordanios esse ponto
da questao. consagrarenios aqui algunias palavras, destinadas
a es‹:.lai*ecei' o que se passa, entre tios, com respeito as despro-.
P*3i`=';e5@S flllfiwflllflflfi, DOT um lado. e. por outro, ã utilidade das
Êiäíñiägqnormaes, pela importancia que lhes davam as antigas

. I h_

Acredita-se geralmente que as niullieres que iiiercadejain
-¬ ' -¬. D 3* _ , - - . *cÊ'"1,°=* am'*Ê¿'{> de l 1'-1*-US. tem a vagina dilatado. em consequen-

Êgl'ñ1;É1g2lc1‹> frequente a que se eiit-regem. Meu juizo, entre-
i i ' 'i 3 efme 3 °1`í'3lif}_-'=1‹ Vulgar e a aflii'iiiução de Lo.\iiinos‹›.

Êgâllääfšglrgâofãlaflâfltfi 5551111 _5@ eíltríme : a profissão não dilatue pwetpvmosa à. iagiiia . lia neoprostitutas com vagina dilatado,

` T U ‹ . ~ _ -femÊíänzlaagšäaãogaäslsligaiéêdezas saâ eiâti-pitas' e _1oilg~z›,s: per-_
,Úgar “Evga quédaä dü tiêrllfifl-HHS, *1§>1‹f-1 i-Zifis dianietr‹¿›S, dando

. Í ~ _ ~ o, o que diiuinue a extensao e a ca-
l*‹1Cidade do orgao.

D ' . .A Í ' ' 1 ' ›É 3.(z(,.›UI'l10 Ctilll dia IBIS flzllcltilllllflfliš qug fgirgln Os eSque]_et,(_',¿.;
c as formas nas differeutes r hu ' 5 -. ~ z. atas o ‹ - ‹ _m,_,m,, W, ç, "_ l. i penis do africano e geiali_u _m°`*°› llfiefiílfiz ftflfl-llílü em placidez; ganliundo pouco
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em dimensões, quando em orgasmo, não attinge a completa rigi-
dez; d'alii, a fecundação quasi improvavel do negro cohahi-
taudo com a mulher de raça branca; e em geral, do coito entre
o homem branco e a preta. _

Não prevalece a objecção da iuaccessibilidadc da mulher
branca ao preto, porque entre nós taes repulsões carnaes não
existem. .Ao tempo da guerra dos Gregos contra o duque de BE-
Nuvnnuro, o marqnez de Si›oi.i..i;‹'.'ro, seu alliado, ordenou que se
castrassem, acto continuo, todos quantos inimigos cabissem pri-
sioneiros. Cunipria-se ã risca esta ordem barbara, quando uma
mulher, atravessando as fileiras, apresentou-se ao general. e
assim llie falou, atirando-se de joelho : ‹›< lllaravillia-me que um
guerreiro de vossa soberania, persiga d'ess'arte as indcfciisas mu-
lheres, quando os maridos não gozam de liberdade para defen-
dêl-as, resistindo-vos. Pode-se porventura ser mais barbaro e
cruel, do que privando nossos maridos d'aquillo que, a um só
tempo, nos proporciona a saúde, o gozo, as delicias todas. e,
principalmente, os filhos? E Quando castraes nossos maridos,
não é a elles, e a nós, que tão duramente niutilaes. Ha poucos
dias ainda, levastes o nosso gado e sequestrastes as nossas ba-
gagens; entretanto, nem uma só queixa se levantou contra vos.
--oli, sim l - porque o saque está nos niais comezinhos pre-
ceitos da guerra ; mas, a perda do bem que tiraes agora a mui-
tas de minhas patricias sendo irreparavel, indigna, cobarde,
atrevi-me a vir aqui, entre niil perigos, implorar a compai-
xão do vencedor, antes que egual pena me attinja tambem.
Escusado será. accrescentar que essa sincera revelação calou
tão fundo no espirito do marquez de Seonrifrro, que elle cedeu
imuiediataniente ã siipplica desta mulher; mas, ao vêl-a re-
tirar-se satisfeita e contente com o resultado de seu encargo.
pois falara ein nome da classe, mandou-llie perguntar o que
queria que se fizesse ao marido, si porventura fosse encon-
trado com as armas na mão. ›- ‹‹ Elle tem olhos, nariz, orelhas,
mãos, pes. Mandae-lhe cortar qualquer destas cousas, pois são
delle; conservas-llie, porém,-pela Divindade! aquillo que
me pertence ».

Oh, qiiaiitas mulheres não poderiam dizer devassidão
aquillo que esta heroína respondeu ao inarqiiez de Si>oi.s;rro!
e quantos maridos esquecem que os orgãos da geração perten-
cem antes ã familia, do que a si proprios z e que, destruindo-os
por qualquer forma, praticaui a niais dura das violencias contra
a prole.
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Eñ`e-ctivaniente.. as esplieras sito os sr:`o..~' do lioniem; e, como
estes. derem merecer os mesmos cuidados e a mesma idolatria
que as ponias da mulher.

Ú acto reuereo comporta tres periodos distinctos, para sua
reaiisaçâo :

oi O appetite ou o ri‹=sz-*jr› ¿ Zz) o or_z_,frrsmo z rf) o periodo
1118 _f._¡f."*¿*'r;i.

tlada um delles pode falhar isoladamente, ou liao existir
em eoinmnin: assim, lia pessoas que, apesar de lhes faltar o
appetitze, podem ter entretanto o orgasmo sexual e a seusaizâo
do prazer final; outras, tendo embora pronunciado appetite,
nao tem ent.ret.anto os outros dous periodos: algumas, tinal-
Hlfllífl. 118111 appetite. nem orgasmo, nem gozo.

C-liamaremos anaplirodisia, indilierenteniente, a ausencia
de qualquer dos periodos ou da totalidade delles. A cada um,
porem. corresponde uma denominação particular: ƒ'rr`_qrid‹êz ou
¡Hff"ff;`Ê*›'*=uç›it sexual será. a ausencia do appetite renereo ; -impri-
ff rms, a falta de orgasmo sexual: e ‹'rnrq1oi‹r_r_rs-io _‹;‹›n-ítol, a sup-
pressao da sensação voluptuosa.. Com esta int.ellisrencia, a nen-
tralidade, a impotencia e a anapolaysia. mais não são do que
casos particulares da anaphrodisia, que poderá. ser schematica-
mente assim representada;

Jl“¬lA
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_ Da mesma sorte que cada qual dos periodos do acto gene-
srco, on todos elles siniilltaneainente, podem peccar por deri-
olencia, assim tambem um excesso de energia solicita algumas
vezes o exagero de um só ou de todos aquelles periodos. Por
ostras palavras: a cada grão de deficiencia niorhida de um
delies e correlato um grão de exagero pathologico. Quando
hüfllfilflz ou mulher, sao fixamente obsedados pela idea domi-
nime {iÚ_““1*Í'1` 1flãGi\'‹'›. como poderiam ser dominados pela ma-
IÊÍ3-_1"el1g1f>fifl-. IH11' et-teinplo. e que elles são victinias do que pw
to erlamos chamar, em falta de outro t_gz~'ffl‹i~›, uma nevrose, a que
se deu fi nome de ›°rotomrrnín._ '
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Ve-se dahi que esta mais não é do que a antithese da fri-
grfrlfz; si o acto venereo se caracterisa pela ausencia do pri-
meiro periodo, é de f›'e¿-gézrlez que a victima padece ; si, inversa-
mente, porém, elle se apresenta com os ardores e a pertinacia
de uma. obsessão incessante, é de orotonrrz-rzsía que sofire o indí-
viduo. Já. vimos que, sem frigidez, pode haver comtndo falta de
orgasmo: pode sncoeder, porem, o inverso, isto é, exagerar-se
por tal sorte este periodo que----por assim dizer--a victima es-
teja oonstantemente sob a acção violenta e incomtnoda desse
orgasmo. No primeiro caso, já. o sabemos, da-se a inrpotm-
cia; no segundo, o príopismo. Si o periodo terminal é que se
incrementa por modo mesmo a produzir uma especie de pertur-
baçao mental, é a hypcrrzpolayséa, qne›vem_neste caso - - se op-
por a aar,r.¡poZrr¡r¡sf¿rr. Finalmente, si o exagero da-se por igual
em todos os periodos, o phenomeno anomalo recebe a denomi-
nação de rrplêrodfës-z`n, que os medicos distinguem com outros
dous nomes, correspondendo cada um ao sexo em que se passa
o phenomeno : sofyrirzsc, no hon1em,- nyanpízomrrnio., na mu-
lher. Os quadros seguintes resumem, por assim dizer schema-
ticamente, o que venho explanando :

Sa'1*Yn1.àss t
(No homem)
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Embora normalmente seja esta a ordem em que se ~=.uece-
tlem os phenomeuos do aiiior. comtudo tomo o eflelto final é
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uma sensação de prazer, ou ¬ melhor dito -- um acto não phy-
sico, porem moral, chega-se muitas vezes ao lêrino dos transpor-
tes voluptuosos por uma incitação puramente moral, sem que os
phenonienos physicos de contacto, de attrito, etc., tenham tido
logar. Deante muitas vezes de um quadro erotico o ser psychico
acompanha-o voluptnosamente em suas minudencias, passa por
todas as sensações que o pincel fez surgir na tela, c chega as-
sim á. realidade do acto.

De outra sorte não pensava Hni.ois.i ao escrever a Ansi-
i...iano niutilado :

Je ne me souviens plus de ton destin funeste :
Convre-moi de baisers, _-je -rôrerafi Ze ›'esi"f> .'
Etfectivamente, aquelles poucas palavras exprimem perfei-

tamente esse estado de superexcitação geral, esse enlêvo d'alnia
capaz de gerar o prazer sexual sem a titillação ou o attrito do
clitoris. E' por isso que o medico, consultado sobre a frigidez,
aconselha muitas vezes a leitura de romances emocionaes e de
livros eroticos, a contemplação de quadros licenciosos, de esta-
tuas e fignras escnlpturaes, a. frequencia de theatros onde se ex-
hibam peças a nú, e de bailes onde o fulgor das luzes torne
fascinante o decote, que deixe adivinhar, pela tumidez, os dous
seios a arquejarem.

A uuseric-ici de desafios -renereos, a indiíferença, ou Írigidez,
embora não implique, quer no homem, quer na mulher, a impos-
sibilidade do acto venusino, faz comtudo com que elle se não sa-
tisfaça com aqnella energia indispensavel á. fecundação, isto é,
a reproducção da especie. Por outro lado, impede as vezes que
a_con_1unc¿çã.o dos dous sexos se opere, a menos que uma excita-
çao exterior venha provocar os dous outros periodos da copula-
ção completa.

Vale isto por dizer que, nas victimas de tal nevrose, porque
nevrose nao pode deixar de ser, ha ausencia de uma auto-
lfifilifi-Qfifi. MIS que o acto venereo só pode ser solicitado por
causas exteriores.

A indiflerença no coito pode ser n'um e n'outro sexo
1 9causa de afastamento dos espósos, de intrigas doniesticas, que

Yeo re-rn find_ar com o desvio d'aquella causa. E' assim que um dos
iéongugles nao encontrando no outro a partilha dos seus transpor-
of-fâgflifi silo poder accusal-ode reservar-se para gózos adulteros.

Dre onde-se haver alii uma causa de lucta. perenne entre o
QHB se coiloca forte na accusação e o que se fortalece na defesa.
Dediaemdi "a, a iiritaçao se accentuara, e casaes até então fe-
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lizes verão esinaecer as cores roseas que encliiain _o seu lar.
E quantas desuniões se não dariam, si a teinpo_não inte:-viesse
com os seus conselhos o sabio e prudente discipulo de Hirro-
ciwrss ? l . . .-

Mas, que fará. este ante um caso de tanta responsabilidade?
Antes de tudo, reconhecer as causas d*esta inappetencia,

d'esta neutralidade de consequencias tão desastrosas.
Julga-se que elias são moraes ou physicas. No numero das

primeiras devem-se collocar as fortes depressões do espirito, pro-
duzidas por excesso de desgosto ou mesmo de prazer -, compre-
liende-se que uma paixão moral deprimente, que de surpresa
se apodere de qualquer individuo, seja capaz de produzir no
ser physico, isto é, no agente de todas as sensações e de todos
os sentimentos, um choque de tal modo profundo que lhe abale
as relaçoes normaes em que elle se acha com o organismo _de
que se serve. Em taes circumstancias, o choque repercutira
sobre este proprio organismo, onde pode deixar signaes indele-
veis. Porém tambem esta repercussão pode ser de tal modo
transitoria., que se não faça sentir aos mais prescrut_adores olha-
res. No caso particular que nos occupa, a impassibilidafle sexual
pode porvir d'este choque moral. Ahi, é_ bem de ver, so_caus_as
tambem moraes poderão destruir o eifeito da outra. E assim
'que o medico procurara em taes circumstancias, convencer a7 .
tal ou qual paciente de que uma energia de sua vontade e ca-
paz de vencer essa indifierença. Aqui fazem-se mister os se-
gredos de uma eloquencia convincente, para que o clinico _con-
siga que o paciente se vença a si mesmo, e por uma especie de
auto-suggestão annulle os elfeitos do poderoso abalo inoi'al que
o deprimiu. _ _

Cumpre não confundir a frigidez, nevroseeni que o indi-
viduo, homem ou mulher, só passivamente assiste ao acto da
cópula, isto e, nevrose que se manifesta pela neutralidade abso-
luta para os actos genitaes, cumpre não confundil-a, repito,
com a mesma indifferença para determinado individuo, a qual
pode originar-se de causas de nonada, pode mesmo ser conside-
rada um capricho moral. E' o caso da mulher que _toiiiou em
aborrecimento o marido, quando uma vez descobriu-lhe uni
dente postiço ; e o caso tambem de outra, em que a mesmo re-
pugnancia se tornou invencível quando descobriu no marido uma
fistula; e o caso ainda de uma outra, que arrefeceu ao encarar
com o marido, no acto critico, quando da venta lhe escoi-ria um
pingo de rapé; é o caso de um marido ter experimentado, a

1
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seu turno, identico. repulsão, e depor as armas, logo que, ao
primeiro contacto labio contra labio, percebeu o resaibo ro-
pelleute de quem houvera cachimbado de fresco. E assim mil
outros nonadas, que, ou trazendo a repulsa, ou a mera indiífe-
ronca, acarretam esta impassibilidade, tão contraria a que se
eifectue o aconchego matrimonial.

Segredos do ser psychico! essa mimosa sensitiva que se
encolhe ao menor sopro da brisa. Ja se disse e eu li algures,
que havia um temperamento genital, - e com elle -- o seu cou-
trapõsto, um temperamento frio; permittia-se-me, porém, que
ponha em dúvida uma e outra asserçao.

Não sei bem por que se chame temperamento a uma incli-
nação excepcionalmente energica para que funccione determi-
nado apparelho organico ; de feito, si ha temperamento genital,
por que não temperamento gastrico, renal, ou outro ? Por outra
parte, si com a expressão temperemoiito frio quer-se significar
o lymphatismo, como se explicara a inactividade genital de
muitos temperamentos sanguíneos, ou os excessos lubricos de
lymphaticcs? Permittido me seja juntar aqui a opiniao de Ran-
Laiin, que peremptoriamente diz: s Encontram-se diariamente
mulheres, cujo temperamento lymphatico parece condemnal-as
a uma calma quasi absoluta, e que sao nas luctas conjugaes de
uma energia pouco comnium; outras, ao contrario, que, com
umtemperamento de fogo; ficam impossiveis as mais ardõrosas
CEITIGIES . iu _

_ Bem que tenha eu já visto apontaram-se phenomenos phy-
äííã qoifio causa de anaähroíiisia por inappetencia sexual, taes

a a e orgasmo ' ' - ' -
canço motivos paifa enfilei(i~a(i~ ietstlatš cgilndlšuisdšiasdäslíihlšâticâii,
ao lado das moraes, que, no meu sentir, são as unicas capazes
58 3-fflgfifit?-T 0 Pflmeiro periodo das funcçöes genesicas, isto é,
a appetencia para o coito. Em verdade, e notorio o caso de mu-
tilados, que, incapazes embora de cumprir o acto sexual.. sotfrem
entretanto as torturas de desejos não satisfeitos. Que importa,
pois, ao phenomeno exclusivamente moral do desejo, do appe-
WB. 8-,incapacidade physics. do orgão que o satisfaz?
alguâl tãâlbido tambem que as niundanas apresentam, depois de

_ po, certa rigidez da mucosa vaginal, que faz com
ällefisšlllasl perca a sua sensibilidade especial ; e, como, ao cabo
d_ de einpo, elles tem adquirido a frigidez a que venho allu-
in odous ñhäregitam alguns anctores poder estabelecer entre os

- o enos uma relação de causa a etfeito.

 _
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Aiiyia uma vez seja-me lícito contrariar um tal modo de
vêr; repito aqui o que já. disse com relação a incapacidade do
clitoris ou do penis: não vejo o motivo pelo qual este pheno-
meno de ordem physica pode-se contrapor ao desejo lubrico.
Parece-me antes que a repetiçao, a continuidade, o excesso dos
actos venusinos, tem, por assim dizer, enibctado a sensação,
fartado os desejos, esgüttado o appetite, tal como se verilica
com o abuso de quaesquer prazeres: um tempo curto basta, as
vezes, para sacial-os. E como esse phenomeno dá.-se gradual-
mente, naturalmente assim e. '

A accepcão em que emprego a palavra ƒrigfidez (do latim
frigidus) é, acaba-se de ver, a ausencia do appetite carnal em
um e outro sexo.

Não assim compreliendein certos auctores; alguns mesmos
acham-se em contradicção com outros. Vinnv, por exemplo, o
sabio Vinnr, o médico talvez mais fertil, e com certeza mais
erudito dos principios do seculo passado, baralhaudo o periodo
de appetite com o de orgasmo, confunde frieza com impotencia ;
e por isso diz que essa e especialmente peculiar ao homem. Um
auctor moderno, Raunsun, confundindo frz`gz'dez com frieza, at-
tribue aquella incapacidade particularmente a mulher. Nem um,
nem outro, tem razao, como acabamos de vêr.

Já. o dissemos, e a etymologia do vocahulo assim o confirma :
a impotência é cz falta. de orgrrsino que att-inge aos orgãos prepostos
ao contacto satcual. Coniprehende-se bem que esse orgasmo, in-
disponsavel para que entre em fnncção o individuo do sexo mas-
culino, não é entretanto absolutamente necessario da parte do
feminino. Efibctivamente, chegam-se algumas vezes a nós, os
clínicos, mulheres, que se queixam exclusivamente de se entre-
garam as conjuncções maritaes, não pela necessidade e gozo que
dellas ou nellas sintam, mas unicamente pelo sentimento do de-
ver conjugal. Embora aconse-lhe o marido da frieza que incon-
scientemente ella se entrega aos seus transportes, não tem sido
entretanto aquella falta de orgasmo impossibilidade ao cumpri-
mento da funcção genesioa. Cumpre bem patente iicar que esta
'macção feiiiinirta, em consequencia de se não entumecerem os
orgãos genitaes, o mesmo «iodo é que a j`›-ir;-irfzee, phenomeno cau-
Sedo por ausencia do appetite venereo; vale esta explicação
Por dizer que tanto pode haver appetite sem orgasmo, como in-
flppetencia com orgasmo. .Esta distiucção se torna sobretudo
sensível no homem, cuja actividade viril, alias sem desejar. se
manifesta todos os dias, quando se levanta do leito, para perder

m
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ininiediatauicnte o orgasmo logo que se cunipre, lino a__i`tiiic‹;ão
geuesica, mas a urinaria. De feito, terminada ai1iicçã.o, não resta
muitas vezes neiii mesmo vestígios de orgasmo.

Ve-se, pois, que, si o caso de que nos occiipdiiios actual-
mente se influe com iniportancia sobre o liomem, e a elle que me
referirei d`ora em diante neste artigo.

Todo o phenomeno, li_\'gido ou iuorbido, comporta sempre
uma questao de gran e de tempo ; assim e que o tal plienomeno
pode se apresentar com niaior ou menor intensidade, nestas ou
iiaquellas circuinstaiicias. O mesmo se da com a inipcteucia.
Esta. pois, devera ser considerada olasoínto oii reiotírrr, quanto
á. questão de grão, e pr-r'›iz.ni1t~›i..ie, teiizportt-rzío. ou ei.'ei¿tszrii.F, quanto
a de tempo.

Chaniarei absoluta á. syncope organica completa z -rel‹z.Hz-ri.,
á. Iraca tuiiiescencia ein seus raros oii fugazes momentos de
aot.ividade. Si a inipotencia acha-se filiada a iiina causa inanio-
vivel, si pois ineio não ha de afastal-a ou remorêl-a, é que ella
e pe-1-sui-nciite. Si, porém, o facto anoinalo pode ser inodilicado
com os recursos que a sciencia conhece e a arte applica, neste
caso ella sera apenas te›iipor›'ar-ia. Mas, si causa epheuicra, ina-
nifestando-se de surprêza, faz tambem arriar de cliofre ban-
deiras que estavam alçadas. 0 efi`eito terá. os attributes da causa:
sera igualmente epízomera., oii, mais propriamente, coentiml ou.
de orcusiiio.

O individuo ferido de impotencia obsolitto pode trazer do
berço esse mal irremediavel ; basta, para isso, qiie descenda de
paes ja muito avançados em idade ; ou mesmo moças, mas esgot-
tados por excessos de toda a ordem, ou por niolestias que os
tornassem cacotrophos. O producto desta degradaç-ã.o physiolo-
gica É. em geral, um exemplar de teniperamento lympliatico. 0
que vale por dizer -~ antes arredondado que anguloso, antes te-
tnenista que varonil. Nestas condições, o defeito, sendo innato,
e certamente irreniediavel.

Casos ha, porém, em que e no proprio individuo que se
acham os motivos dessa depressão inascula, seja que vícios
constitucionaes tenham tão profundamente alterado os centros
nervosos _at-tinentes a funcçäo de modo a eliminal-a por coni-
Iflfitfl : seja que, não vícios geraes ou constitucicnaes, mas cau-
SH5 Pflromente locacs embaracem o accesso do fluxo sanguíneo
necessario a turgencia viril: estão neste caso um engorgita-
mento cirrhoso excessivo da prostata ou uma excrescencia fun-
íšfifla 393 Dfoprios corpos cavernosos.
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A impotcncia relativa é partilha dos dcbochados, dos indi-
viduos gastos pelos excessos da concupiscencia ; dos desregra-
dos, que, em sua juventude, se entregaram aos prazeres solita-
rios, dos cacoclrymicos que taes se tornaram apos longas e
deprinientes enfermidades. Compreliende-se que é este O cag,-,
em que a medicina pode ostentar toda sua efficacia: capaz de
levantar as energias organicas, ella activa entao, nao a cir-
culação do sangue, como ainda a da força nervosa que preside
ao apparelho genesico. E' o caso, esclareço, das curas milagro-
sas de anapliroditas, que, liontem inipctentes, rena-se hoje ca-
pazes de disputar a Auciiiizisnss a alavanca com que ameaçou
suspender o mundo. (*`}

Iufelizes daquelles que, ou por um vicio de origem, ou por
enfermidade adquirida, vem-se, para a vida, incapazes de en-
trar em concorrencia com os outros homens nos inysteriosos
prazeres em que é l'enu.s sacerdotisa e Cupido acolyto. Esses
taes acliain-se condemnados pelo inteiro periodo de sua passagem
na terra a esvoaçarem apenas pelo mundo do ideal, a não conhe-
cerem os gozos que a carne proporciona.

Sabendo o que é o desejo, não podem, entretanto, satisfa-
zêl-o z dir-se-hia 'l`.¬iivraLo, de cujos labios sequíosos foge a lym-
plia clara e pura. que anienisa a atniosphera do Tartaro z de cujas
mãos famintas escapam-se os galhos ricos da arvore fructifera.
Dir-se-bia que Jcrirnn cruel, não se conteutando de condemnar
o Taiv'r.iLo da Lrnia, fez surgir em todas as terras outros tan-
tos sitibundos e famintos insaciados.

São taes os inipoteutes pcrinaneiites.
I

(ii) Desta hyperbole usou o meu cliente br. partiešpaiido-nie seu
completo rcstabelociniento de uma anhandria tenipoiraria, coiiseriiriva ii
prolongada sobreposse mental. Afora os meios de orrlinario aconsrdliados
para o caso, allnientuçao excitante. vinlio virgem, banhos de niar. etc..
prescrevi:

USD int . :

Eštryclinina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ 1.3 iiiiiiigraiiis.
Phosphoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 r
Ferro porpliyrisado. . . . . . . . . . . . . . .. E gr-suis.
Efítractn fluido de cntilnba . . . . . . . . . 11.15 ceiitigrniiis.
Extracto fluido de niarapuania.. . . _. 0.10
Extracto fluido de canliaino indiano. ê},‹Ít5 r
Canella oni po . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 grolll.
Xarope do baunilha . . . . . . . . . . . . . ._ q. b.

F. 50 pílulas. Uma, 1_ƒ, de hora antes das duas prinripaes rcfeicoes.
3 u. s.
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E nesta classe devem figurar todos quantos soñrem deçim-
potencia aleolzda., e alguns mesmos dos victimados pela rrZ‹:rtzrn _
E' que nem sempre a arte com todos seus recursos, com todos
seus progressos, com todas as vantagens do seu adiantamento,
e capaz de vencer obstaculos que se tornam msnperavels pela
diuturnidade da causa. Assim, por exemplo, certas lesões dos
orgãos sexuaes, certas formas de paranoias, algu_rn_as paixões
debilitantes, os progressos da idade prostram qnasi invariavel-
mente as energias viris.

E digo---qnasi invariavelmente, porque, em alguns casos
excepcionaes, podem se encontrar individuos que, como para
contrariar as leis naturaes que impõem a cessação da actividade
depois de um certo tempo, aflroutam os lnvernos da vida e os
gi-É-los da idade, mostrando-se capazes de entrar na arena em
concurso com os mais jovens e poderosos athletas. _

Assim me exprimindo, porem, não estao nos meus lntentos
temerarias incitações aos nonagenarios, nem mesmo aos sexu-
genarios. Notem que se trata de privilegiadas excepções: nao
desejo que a basofia de alguns anciäos respcitaveis ouso apro-
ximal-os imprudentemeute às labaredas ardentes de uma fo-
gueira, que o menos a succeder-lhe é crestar o resto de suas
falripas. Não. Para os combates em que são armas as lisas co-
lumnas por onde se trepavom desejos que, como o. hero, se euros-
coram, faz-se mister o rigõr de alguns annos apenas: não se
illudam os que mais de 60 vezes ja viram voltar a esphera ter-
raquea ao mesmo ponto do espaço.

A impotencia temporaria e muito mais frequente, do que
aquella a que acabo de me referir. A razão disso e que suas
causas são tambem mais numerosas e, como taes, abrangem
conseguintemente maior numero de pacientes. Podem acarre-
tal-a trabalho tenaz, actividade immoderada, vigilias excessi-
vas, preoccupações profundas. Parece que, em taes casos, a
actividade vital, se concentrando em um ponto exclusivo, como
que abandona o resto das fnncções a que deve presidir.. Ha este
caso classico, referido por Puvnuua, que demonstra quanto as
meditaçoes podem influir sobre a actividade genesica : um ma-
thematico, fundamento preoccupado com problemas cujas solu-
ções não encontrava, não podia satisfazer os transportes conju-
gaes, pois, no acto mesmo em que devia partilhar as carícias
de sua esposa, tinha ousenoios que o transportavam as eternas
d1vaga‹;ões_do seu espirito, a solução do x ainda não encontrado.
Justos motivos teve, pois, a consortc, para ir buscar, nos con-
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selhos de Persiana, um paradeiro a tao repetidos desastres;
desta vez, como em muitas outras, o sabio médico deu mostras
de sua proficiencia, restituindo ao orgão, que desmagiava pão
inopportunamente, a parte da actividade roubada pelo excesso
das cogitações

Os homens de lettras, especialmente os poetas, cuja vida
se passa, antes no mundo dos sonhos, do que terra a terra na
actividade labõriosa dos demais, têm sempre, segundo a obser-
vação de muitos clínicos, e a affirrnação de alguns auctores,
como Tlssor E Mano, têm sempre, repito, um enfraquecimento
viril, que se torna patente pelos caracteres das partes genitaes,
que são qnasi sempre amesqninhadas, encarquilhadus; são in-
dividuos em geral hypochondriacos. E' a partilha daquelles que
concentram no mundo dos pensamentos toda a energia vital:
occasião não ha para outras demonstrações de força. Vede pela
rua aquella figura esguia, delambida e esqualida, de rosto pal-
lido e emaciado, bigode torcido como que desfazendo-se em te-
nuissimo vapor, olhar vago e indeciso, cabellos longos, entre-
gues aos caprichos da brisa: é um lunatico, um poeta, que
passa! é um languido de corpo, porque é um forte de espirito!
é um cobarde nas pelejas em que o Amor é brioso! nas pele-
jas em que Amor-idea é forte elle tem energias para vencel-o.
e comtudo um vencido nas pugnas em que o adversario é Amor-
materia.

Os physiologistas e os psychologistas accordemente profes-
sam hoje que as excitações do senso geuesico tem uma acção
tonica sobre todas as funcções, acção explicada por um estado
de erethismo geral do systems. nervoso, que produz o exagero
das actividades funccionaes. Entretanto, Buowzv Sr;ou,âan julga
que só_os primeiros periodos, os do orgasmo, sao capazes de
produzir essa excitação, emquanto que o periodo final, o da
ejaculação, e antes deprimente que tonico. Buscando-se em um
tal modo de vêr, elle aconselha as pessoas que tem de executar
grande trabalho physico ou intellectual, se colloqnem em estado
de viva excitação sexual, evitando, entretanto, a ejaculação.

Ephemcro, já. o dissemos, e a impotencia que eventual-
Iuepntc succede n'um dado momento, em razão da supervenien-
cla de uma causa que actua com a subtaneidade relativa a sua
curta existencia. Tal causa, manifestando-se er-zzbropto, pode
influir de modo brusco para que o periodo de turgencia se es-
gõte com a fugacidade com que a causa se descortinon aos olhos
talvez de um impressiouavel.
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Entretanto, por mais passageira que possa ser esta causa,
nem sempre serao tambem ftlgazes seus efl`eitos: assim é que
tantas vezes quantas vier ã lembrança diaquelle que por ella
passou uma oecasiao, outras tantas vêr se-ha sob o dominio de
seus etfeitos. Entre os muitos factos de tal natureza, que aqui
poderiam caber, oitarei este, que me parece característico.
Amigo meu, e companheiro de aulas, frequentava uma coreto,
por quem sentia as illusöes de um poeta, que realmente era; certo
dia em que se queimavam na fogueira de Venus, precisamente
no aczne da acção, ella apont.ou, com um dedo hirto, na direcção
de um ponto do cortinado, o corpo tremulo e voz caprina :

- Torna o chinello. . . e mata aquella barata.
- !. . .!!. ._ Inutilisaste-me, mulher!
Desde entao hypothese não houve mais de se poder abrazar

o meu pobre amigo, nas chammas que a desastrada procurava
aviventar. E o que offerece curiosidade ainda maior é que todas
as vezes em que se elle achava. nas mesmas circumstaucias,
n'um leito gnarneeído de cortinado, receiando que um impor-
tnno orthoptero viesse reproduzir a sceua passada, elle via-se
nas condiçoes de repetir aquella phrase :

- Iuutilisaste-me, mulher ! -
phrase que, ao fim de contas, tornou-se estribilho. Neste caso,
como se vê, a mera lembrança bastava para que o phenomeno
ephemero se apresentasse ; na maioria dos casos, porém, cumpre
que não seja somente a memoria fustigada pela recordação, mas
sim o proprio acto se reproduza para que o mesmo phenomeuo
se repita. Taes foram as circumstancias em que se achou um
cliente meu, que viu-se na impossibilidade de chegar aos paro-
xrsmosfida acção, porque, em meio, a companheira de prazeres
fez resoar uma eructaqão. Pois bem: tempos passados, quando
nas mesmas czrcomstancias, acto physiologico identico se deu,
a consequencia não foi outra. Dir-se-hia que, para o meu cliente,
o arroto operava com a violencia de que e incapaz o brometo de
camphora. (")

H bífl Ú fëfitfllflüo jornalista Dr. Gastão Bousquet, entrando em gratuita
W 3; Úffloãü. eoznnngo, nesta eseabrosa serie de observaoües, assim semamiestou em seu artigo publicado n'O Putz de 26 de Novembro de 19052:

No interessante estudo phvsio - ' - ',. J. *Q . ' ¿ .~ 'P5)r_f1¡10l0E§1oo que o Illustrudo Dr. Pl-rts de Ahnuda esta publicando no B›~r‹rtl-,líédiml ggnta 5_ 3_ ,¡, ,_-,ago ¢u¡-1030
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Referem certos auctores factos que demonstram a esquisita.
susceptibilidade de alguns indivíduos no periodo de orgasmo, ou
mesmo fora d'elle, fazendo com que, n'este ultimo caso, a uma
abstracção bastante grande succeda repugnaucia invencível.

E' assim que, quanto ao primeiro caso, certas phrases
chulas com que algumas biraias rasteiras temper:-.nn a crise re-
nerea, suppondo com isso emprestar-lhe novos requintes, pro-
duzem, entretanto ---~ nos individuos mais melindrosos - efieito
diametralmente opposto.

Quanto ao segundo caso, é muito conhecido o facto de
individuos que, por motivos de uonada, perderam iliusões que
se lhes afiguravam caras e eternas. Outras vezes e um sotaque
impertinente, achavascado, antipathico, a causa da repulsão;

de tuna dama que, em meio de um ardente idzrllio, se lembrou de pedir ao
seu amado que matassc uma barata que proximo nppareeera.

-- Olha aquella barata. . . Mata aquella barata E
O rapaz caiu do seu sonho e das nuvens. Emquanto eiie tinha arrou-

bos de amor, a dona de seu coração estava cahnamente a por sentido nas
baratas !

.assegura o oouspicuo professor que tanto bastou para que o desapon-
tado amoroso nunca mais pudesse enxergar a rapariga..

Não acho, francamente, que o exemplo seja feliz. So caso citado, fifíü
se tratou, ou podia não se tratar de uma prova de pouca sensibilidade, de
indiiferença amorosa, de um defeito de organisaçao ou coisa que o valha.
Trutuu-se simplesmente de um accide-nte - o apparecirneuto do orthoptcro.
A moça tinha. horror às baratmt, como a maioria. das mullieres. Ésada mais
natural que, aterrorizada, nao pensasse em mais nada, vendo o inseeto, do
que em matal-o.

Napoleão, no mais doce eolloquio, se avistasse um L-atueudozigo. não
quereria mais saber de conversa. Não era elle, entretanto. um trio -- e
muito menos um frio em amor.

Qual paixão nem qual nada... Mulher que tem modo de barata, em
vendo uma, ha de gritar por força:

- Olha aquella barata. . . Mata aquella barata É
I
li

Casos perfeitos, no genero dos que quiz citar o Dr. Fires de almeida,
são muito abundantes por ahi.

Não pensem que me refiro ao daquella mulher que p£'1'sfl1fllfl*-'si S*
Pão de Assuear cahisse o que aconteceria. ou d`aquelia_ outra que. pre~
Oücllpada com ideas funebres, pe1'guutava ao seu querido si este a enterra-
ria se ella morresse.

Nao. Conheço outros factos.
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sotaque que não parece accorde com os traços gregos de uma
imagem phydiana.. -

Muitissimas vezes são ideas fugazes, que -- rapidas como
o relampago -- atravessando o espirito, trazem subito arrefeci-
mento. Ora, é o pezar de enganar um amigo, o remorso de ferir
de morte a riqueza de uma virgem, o susto de coutrahir qual-
quer molestia. venerea; ora. a rergonha de por em evidencia
qualquer defeito physico; ora, a lembrança de ter de contra-
hir o onus de simples mutilaçao ou operação sotfrida.: ora, des-
confiança em si proprio; ora, são idéas mais ou menos depri-
mentes: a lembrança de ter deixado no lar a esposa confiante,
a recordação de principios religiosos, que pintam o adulterio
como crime parido; ora, finahnente, e o modo, o crime, o des-
- -...- ---- - _ - . -..___ _ _ ......._í_......_._.._. _..._ _ __.,

I
Ii

Um rapaz de _minhas relaçoes deixou de amar, n`un1 luoulento, corta
dama. pela qual muito tempo andou de queixo eahido.

.Imaginem que, numa entrevista, quando elle fazia ineendidos protes-
ÍGS: -1 Meu amor! Como eu te amo I s a terrivel mnlherzinlla saiu-se com
esta:

- Este papel da parede esta doando desbotado I
.l

Iii!

Outra rapariga passou a ser odiado pelo houiein que por ella bebia
os ares, so porque em meio das phrases mais ternas que 0 pobre diabo lhe
dizia, achou de lhe fazer o seguinte pedido, ao olhar para o tecto z

- :seu liianeco, voce ha de me comprar aquolla. raisa chamado (_.'‹_im‹'le.é‹.
{Quo tmlis).

iu
Ú!

Outra interrompeu o seu bem amado. caleuloln para que E
Para lhe declarar que estara palpitando. _ .
. . .na borboleta. para o dia seguinte.

Ú

-Ú I

No melhor da festa. em uma beiia entrevista z
- Ah 2 :umha wzifyzz Í Como eu te quero E
- Meu coração Í
Rim dg repente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vffif-'*'* Hüäta de niaruãzo Ê'
Elle :
-- Gosto. . . (_;osto. . ,
Ella :
«-- Com assut-ar 1* Ou sem assut-ar?

--l19--

prêzd, a repugnancia, o nojo, a desconfiança das proprias forças,
o amor respeitoso, etc. .

Algumas vezes não e simplesmente uma idea que perpassa
a mente, mas um facto material, que, chocaudo os sentidos, traz
idontioas consequencias: aqui é um barulho, um simples ruido
anomalo, que assusta; alii, a surprêza causada por uma hy-
mcn rota; em outros casos, a vista de um objecto fora do com-
mum ou estranho, o apparecimento inopiuado de uma creauça,
de uma criada; e uma camisa suja, ou simplesmente nodoada
pelo fluxo mensal, que fere olhos habituados ao aceio das
vestes.

A excitação genital acompanha-se algumas vezes de hy-
percrinias, que podem perturbar, suspender mesmo o acto ve-
nereo; é muito coinrnuin, em taes circumstancias, apparecer
bruscamente um suor profnso, que .supprime tambem brusca-
mente o erethismo. O mesmo se pode dar com outras perturba-
ções vaso-motoras, taes como a polyuria, ä. diarrhéa. etc.

No periodo do orgasmo ha uma tensão do apparelho circu-
latorio, especialmente da parte que irriga o cerebro, o que pode
produzir, nos velhos, ou mesmo nos moços cujas paredes arte-
riaes estejam esclerosadas por uma infecção ou diathese anterior.
a rotnra dos vasos, apoplexia., mesmo a morte subita; em outros
casos, é uma congestão pulmonar, com ou sem hemoptyse.

_Nao basta a adaptação, o contacto dos orgãos sexuaes
oppostos para que o acto da conjuncção se cumpra por com-
pleto; mister se torna ainda haver a attricção, que, excitando o
centro genito-espinhal de Bones, produz, com a propulsão do
esperma e com excesso da perspiração normal da vagina, o
têrmo final do acto--a. sensação de um gozo sui ge-izeräs. Este
terceiro e ultimo periodo do phenomeno genesico desdobra-se,
pois, em dous, que se succedeni : o) aíoculoção esparizzoíica e a
hyperseoreçao vaginal; b) 1111:-ore;-, que remate.

A impressão deixada nos orgãos, ou pela expulsão do li-
quido seminal, ou pela liyperexhalaçâo vaginal, é-como ante-
riormente fizemos sentir--pelo ser psycliico transformada em
sensação, e dahi o gozo final. Compreheude-se, portanto, que
esta transformação não poderá. ser operada quando, ou por falta
da propria glandula secretaria.. ou dos orgãos ciroulatorios que
lhes transportam a materia-prima., ha carencia. absoluta de es-
perma---asperm-ão, ou diminniçã.o--‹Zgsp‹››'oz.ío. Neste ultimo
caso, o prazer do acto genesico é profundamente d-iiizonz-ido ; ha
no primeiro caso, completa supprf-ss‹*ío delle.
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Seja-me licito,nao só por amor ao metliodo, como taiiibem
para evitar redundancias, e até para não deixar incompleta
uma technologia que todas as sciencias possuem : seja-me lícito
chamar -iiiiapolfâysia - a ausencia do gozo ; e ‹l_¿;sfipoI‹i_ps¿ii., ii
sua redacção.

Já. vimos em oiitra parte que o orgasmo venereo opera
como um touico, quer sobre as energias pliysicas, quer sobre as
fêwças inteilectuaes. O periodo do orgasmo produz, pois, uma
actividade intellectual superior ao estado normal e comiuuni.

Por outro lado, ja desde Siniii.-iNz.iNi, no seculo passado,
Bié BROWN 3ÉQUaai›, ein nossos tempos, ha se firmado a ver-
dade de que o liquido seminal tem uma acção dynaniica especi-
fica sobre a actividade das faculdades da intelligencia.

De feito, os continentes couliecein o valor desta virtude, o
poder que tem ella de lhes desenvolver a memoria, todas as po-
tencias da intelligencia, e até mesmo a força orgauica. Por
outro lado, as iujecçoes do sueco testicular. encoiniadas pelo
pranteado physiologista, entram hoje na tlierapeutica vulgar
para erguer as forças mentaes depriniidas, taiito quanto as
fiârças organicas.

_ Ora, si no succo testicular o que principalmente domina é
a influeucia do liquido seminal, a este, portanto, se deve attri-
bnir todas as acções beneficas preconisadas por Baowiv Siiouaaii.

Julgo poder deduzir de tudo isso que, si o periodo de or-
gasmo é capaz de produzir as mesmas acções, não é elle proprio
a causa eificiente do phenomeuo, mas o dynamismo maior que
gvanhao liquido seminal em um tal periodo do acto venereo.
Near e isto de estranhar, pois sabemos que os agentes thera-
peuticos actuam mais ou menos energicamente ganham mesmo
011; Pei-dem_prop_riedades novas, conforme acções pliysicas, chi-
iíonias oii biologicas a_que se os subinette. Ha substaiicias, cuja
Êiígiävägãtšleatihegapeutica se incrementa com a mera acção pliy-
mvas qnandgl “I¿_*é3$â°m@m geral; ha outras queganham virtudes
mas sb opémmp nando ente subiâiettidas á. acçao do fogo ; algu-

Nãfl É poisfi de ad Pfflvflllëš e cei ta ori_gem_e não de outra.
ve, que Úiespmíma esiiziiar, _dmesmo até infinitamente prova-
energias cam D or-as B lfllll o eminentemente vital, ganhe
t t ,_ 8 _ 1110 que precede sua expulsão; energiasan o mais desenvolvidas quanto ellas são capazes de se mani-
festar ~ ' - ` .acl em sobie a actividade mental, quando mesmo o liquido se

ie contido em seu ieservatorio ‹ °m¡naes_ natiii al -- as vesiculas se-

dia u _ ¬‹-.f.f..~..i¬'.. -'
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Entretanto si o acto se completa, isto é, si a descarga
nervosa correspondente ao ultimo periodo tem-se dado, os effeitos
são inteiramente oppostos, porque o periodo de ejaculação e de
apolaysia representa a iiltiina tensão das forças, e pois opera,
não como leve excitante dos poderes hygidos, mas como desper-
tador de phenomenos inorliidos.

E' assim que um dos seus mais passageiros effeitos é uma
depressão physica e moral, em que calie aquelle que acaba de
cumprir o acto. Ja li algures : Post coëttuii emite arrimo! triste,
nisi _c/allus qui' cantat.

Esta quéda da energia pode ir ao ponto de nina depressão
brusca da tensão arterial, que tenha como consequencia a syn-
cope, ou então o enfraquecimeiito de orgãos muito vasciilares,
como a lingiia e os labios.

Si se trata de uni Ii_vstei'ico, simples parcsía anterior pode
sllbitamente trausi`ormar-se em paralysia completa; crises hys-
tericas as vezes se manifestam, qiie podem terminar por um
coma, que traga apos si amnesia retroactiva de factos, algumas
vezes anteriores ao acto.

Em outras circunistancias, é uni soniiio invencível, é time
especie de agradavel embriaguez, é uin esgoto de fiI›i'ças, É nina
anesthesia cutanea, oii de alguns dos sentidos, manifestando-se
assim temporariamente iiina cegueira oii surdez completas. nina
auosinosia, ou iiina paracosia, oii niesmo allucinaçoes de qnaes-
quer dos sentidos.

Outras vezes ainda as pobres liystericas sentem, ao rema-
tar o comniercio de Vasos, surgireni szrniptoiiias dolorosos desde
muito desapparecidos: ora é a liyperesthesia ovariana. ora as
pontadas manimarias.

Os neurastlieuicos podem a seu turno vêr rebentar como
por encanto o cortejo inteiro de suas pliobias, o acervo de suas
dores, as illusões de seus sentidos.

Nas obras modernas não encontro consignados os antigos
casos a respeito da aggravação de feridas e ulceras qnasi cieairi -
Zadas, em consequencia de um coito intempestiizo. I\*i`io vejo tani-
hem a narração dos perigos que pode o acto venereo acarretar
aos victimados de febres essenciaes, as quaes podem entao apre-
sentar graves complicações. Nem mesmo deparo descri pto o facto.
aliás no dominio público, das graves coiisequencias que podem
ter um tal acto praticado durante o periodo activo da digestão.

Sei bem que as doutrinas que doniinain nos principe-os
-focos Scientiflcos do mundo excluem o ser psycliico das mani-
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festaçoes pliysiologicas, e -- coiisequenteiiieiite -- das patlio-
logioas; sei que um materialismo pertiiiaz afoga ein suas iii-
terpretaçoes litteraes tudo quanto teiide a explicar os plie-
nomenos biologicas fora da bitola restricia em qiie elle se en-
cerra. Mas, a verdade e que. deiitro mesmo destes focos de
caligem material, alguns pontos liiminosos se hão apresen-
tado. desenvolvido, multiplicado: hoje, as tendencias do espi-
rito, que pretende erguer-se a piiiaciilos mais alevantados do
que o baixo terra a terra niaterial, vão todas reviver a bio-
logia psycliologica, em que os antigos iiietliodos pliilosopliicos
se podem casar e ser verificados pelos modernos nietliodos ex-
periuieutaes.

Applioaiido taes coiisideraçoes ao caso qiie iiie occiipa, pre-
vê-jo as muitas objecções que se levantarão coiitra a interciir-
reiicia, contra a intervenção do ser ps_\,-'chico na apolaysia ; dir-
se-lia, por exemplo, que os animaes de quasi todas as classes
tem tambem a sensação ultima do gozo.

Sim, não sómente os liomeiis, coiiio os aniinaes, tem a sen-
sação erotica; isto apenas prova que, em iiiis e ein outros, ha
psychismo. E' por isso que as tendencias modernas são para es-
tudar a psychologia sob o ponto de vista comparado. E não só
nos auimaes : si oiitra fora a tribuiia oiii que estivesse fazendo
ouvir a uiiiiha liiiniilde palavra, então é que poderia produzir
talvez o escaiidalo de affirmar a existencia da força psychica
enchendo a natureza inteira e fuiiccionaiido accordeniente para.
o concerto, para. a harmonia universal. Mas, no caso especial
dos prazeres voluptuosos, o que se observa é que elles iião acom-
panham os aperfeiçoamentos gradiiaes do systems nervoso : pa-
recem pouco mais ou menos iguaes iia serie animal. Vem isto
Pfüvai' ainda uma vez que o acto psvcliico da sensação praze-
rosa--a apolaysia -- não e correlato á. morpliologia cerebral, ao
desenvolriinento dos centros nervosos : não são elles, pois, que
58-¡1i›*_`='›11_1i mas sim quem e capaz de tal faculdade. Quasi mesmo
se diria que estes gozos, embora pertinentemente procurados.
estão na razão inversa do exercicio das faculdades psycliicas :
33- Vlluos, com eifeito, em outra parte, qiie aqiielles que se eii-
tregain activamente ao exercicio das faculdades intellectuaes
fëâäâä nâenos solicitados aos prazeres sexuaes. Dir-se-liia que a
wnsciãnté Ê? šígiflde da-_f111fl-1 0 ser psycliico torna-se sciente e
lamamem __ -ma acçao do abraço de Vasos, é inferior re-

. 3 as Outra-5 z tanto assim é, que sao estas ultimas asque dominam e qnasi sufiocain aquella_
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Si no estado pliysiologico, isto é, normal, assim se passam
as cousas, sendo pelos filetes sensitivos traiismittidas ao cen-
tro as impressões peripliericas, passadas na mucosa vaginal-
no estado patliologico, em virtude de causas que veremos den;
tro ein pouco, a transmissão pode não chegar ao cent;-0 3 tê-
reiiios neste caso ausencia das sensações voloptuosas, ou a
anapolay sia.

Não lia clinico que não tenha sido consultado a respeito desta
falta de gozo, liavendo, entretanto. a appeteucia e o orgasmo.
Foi o que ultimamente succedeu em minha observação, Um
moço, casado havia cerca de tres meses com uma joven linda.
iiitelligente e viva, fez-nie a seguinte confissão : « Sua mulher
procura-o com ai'tlíii', tem todas as nianifestaçoes do orgasmo.
mas admira-se de que não tsnlia as sensações de volupia que as
confideucias secretas de suas amigas lhe exagëraram, como
sendo a agradavel partilha do acto conjugal; ella diz que al-
guma cousa de niórbido deve ter, deforinação, ou o quer que
seja, para que nada sinta nos braços de seu marido, com quem.
aliás, se ligou por amor. » '

Esta ileclaração pinta o qiiadro verdadeiro da auapolaysia.
tal como se manifesta ã observação medica. '

Creio beiii que casos desta ordem não são extremamente
commons, pois que apenas, fora de minlia clinica, tenho conhe-
cimento de uni caso de Fo.\'ss.›.oairss seinelliante ao que acabo
de citar, por elle attribuido a uma anestliesia da mucosa ruivo-
vaginal. Fonssaoaivss não poiide dar seguimento ã sua obser-
vação; entretaiito, suggeriu que nella bons eifeitos proviriam
do euiprêgo da faradisação.

Bastani noções geraes de physioiogia para que se compre-
lienda o mecaiiisino de uma tal aiioruialidade.

Felizmente para a moral. e. portanto, para a sociedade, o
ardor, o exagêro, os excessos, emfiin, de um acto physiologico,
tal como o fõgo do_,ami'3r, não constituem a regra. A proporção
centesimal das inullieres que se desgarrain das leis vulgares do
pudor representa ii ma qiiota insigiiiiicante relativamente ao total
que comporta o sexo. Mas, pois que lia quem escreva sobre estes
desregramentos, e eu sou um exemplo, e que as excepções têm
nina real existencia; assim, cumpre eiicaral-as com a sereni-
dade de quem estuda uma questão social que se prende a varios
ramos da actividade liuinaiia. R' meu lim enfreiital-a sob todos
08 pontos de vista, sem ter, eiitretantzo, a pretenção de a julgar
em ultima iiistaiicia.
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Poderei, porem, olierecer ao leitor curioso o actmrdo de
minhas ideas pltilosoplticas com a re-sol1n;ão social do assnmpto;
o accortlo, direi tambem, das mesmas idr'=.ias com os postulados
das sciencias medicas. tfió então terei tiet'1*oi|t.atlo o assumpto sob
o ponto de vista tanto lrvgienico, como politico.

Dizia eu que as excepções existem; accrescento agora:
ellas se manifestam por modos tão diti`erentes e multiplos que so
isso tera sido motivo de divergencia entre os especialistas para
etplical-os. A que serão devidos esses excessos dos ardôres ve-
nusinos?

Haverá. li3,¬pei'estliesia de algutis dos pontos do orirnnisnio
que presidem a fnncçao sexual 'R Si estes centros organicos,
como ja ficou esplanado, president apenas ao segundo periodo
do acto carnal, isto É-_ ao orgasmo, os excessos so poderiam prorir
mediatamente de uma tal hyperestliesia, que, em tal tzaso, sería
ella que havia de solicitar o apparecimento do primeiro periodo,
isto é. a appetencia.

Restatn, porem, os casos em que a 'reltetliencia se zuzlia nos
desejos, e o orgasmo só se manifesta entao secutulariztlneitte por
imposição d'aquelles. Em taes circttmstaucias, compreliende-se,
não e em um estado patliologico do org-anisnio que devemos pro-
curar a causa da anomalia; como e o ser psycltico o agente da
appete-ncia, n*elle cumpre ir buscar os motivos de um tal exa-
gêro.

Resumindo, seja-me permittido repetir: duas são as natu-
rezas de causas que concorrem para o desenvolvimento do plle-
nomeno -- super-actividade sexual :

o li _- Causas organicas :
to -¬ Causas psycliicas.

A palavra erotomania não e nova; a idea, porem, a que
ella corresponde e que deve revestir uma i`ei‹;äo toda moderna.
Desde tempos immemoriaes fala-se e escreve-se sobre eroto-
man_1a; mas. desde tempos immemoriaes tambem, conl`unde-se
lastimaveslmente uma nevrose, cretlora sem duvida de connnise-
lffifšäfl. com um sentimento alto, alevantado puro qnasi divino

_ i a ›como é o que, so elle, merecerta o nome expresso por estas
quatro lettras -- rmzfii-. J _ Í

De feito. Esotlllwh. por exemplo, a quem todos os auctores
flllafiefií- tSBg11i1_*atn qnasi servilmente copiaram neste ponto. diz :
Nr ri omama e_ uma atfecçao cerebral chronlca caracterisada
l J am” excesfiivfh ÚT3- DOT 11111 olqecto conhecido, ora por um
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objecto ímaginario; nesta molestia só a ímagina‹;à‹› é lesada:
lia êrro de entendimento. IC' uma afl`ect;ão mental em que as
ideas amí`›rosas são fixas e dominantes como as ideas reli,sfiosas
são fixas e dolninantes na tlieomania ou na lypeiiiania religiosas.

1 Abundando nas mesnias ideas, Fonsàfri assim se exprime:
« a erotomania consiste em um amor exclusivo, e muito intenso.
ora. por um objecto real, ora por um objecto imaginario -,,,

Segundo este modo de vêr, quer I-.~1.-of;1af.=1,, quer I-`e1~r.s.à'rt,
quer todos os auctores que se lhes seguiram. devem considerar
como erotomano At.1‹11›1,is, rliodiano, que se apaixonou atésan
delírio por uma estatua de Ctfrtno, burilada por I4'aa:â1ri-;1,t:s.

Erotomanos deveriam tambem ser considerados todos os ar-
tistas, que, enlevados pela belleza, pela nitidez, pela naturaii-
dade dos p|¬iti1‹31'es que sabem dos seus piuceis ou de seus estr-
letes, enxergam nelles como um st`.õpro da propria divindade
espargindo t'|1lo;o1'es que só pode dar a luz para e limpida da-
quella fonte. Erotonlano seria l*ntn1.à.s, embevecendo-se de paixão
pelas tres est-atuas, que seu genio vitalisara; erotomano seria
Pygmaliäo de joellios aos pes de Galatea.

Mas nao! Nem os frios marmores de Asia-rsrs, de P1ta1'.~uí..à,
de L.-us, de Galatea, nem o bloco de Ct_'t>1no, nem as telas pri-
môrosas dos demais artistas, inspiraram jamais a seus auctores
este sentimento especial de lascivía. que e o cunho do erotisnao.

Nao! Elles amaram suas obras com essa paixão idéal, que
só pode brotar nos cerebros puros: com este sentimento nobre
que dir-se-ltia baixado pela propria inspira‹;ã.o angelica. lšlu
digo, como aquelles auctores, que a erotomania pode ser consi-
derada uma nevrose; neste sentido, porem; que as nevroses sao
o que os velhos mestres chamavam molestias sãos» mota-=ia. Com
elleito, ella não provêm de lesão alguma em qualquer zzzrgão do
apparellio genesico, nem mesmo em qualquer ponto afastado do
organismo que, porventura, pudesse reflexamente provoca!-a.
Ella é, sim, um desvio dos actos normaes do ser psycliico; seja
que a influencia do meio, seja que a de leituras excessivamente
livres, ou a de quaesqner outras causas externas. tenham tan-
gido por excesso essa corda do ser pszrclzico ao ponto de tornaI~a
hyperestliesica, e pois susceptível de autoexcitar-se, ou de
vibrar pela mais insignificante causa: um pe mindo, digno de
ser cantado por Jose Botiirâtcio; uns olhos pretos. dignos do
canto Inaviñso de GoNÇaI.vt~:s Dt.-ts.

Venho dizendo que a erotomania e mn desvio dos actos
llormaes do ser psychico; isto porque regnlzi1¬niet1te a appetencia
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para os actos sexuaes, de que aquella uerrose mais não é do qiie
uni exagêro, manifesta-se coni interrallos maiores ou menores,
segundo o individuo, e até mesmo segundo a especie. lil' o que
succede com as épocas do cio, que se espaçain e variam coutbruie
os auimaes. Pois bem ; o cio dos aniniaes é precisamente o pe-
riodo da appetencia liuniaua.

Ainda nina vez : cumpre não confundir a erotoinania coiu
outras condiçoes moraes que a ella se ligam por muitos pontos
de contacto. E* assini que a iiicliiiaggão unica e exclusiva de uiu
homem para uma mulher, ou desta para aqnelle, e simplesmente
o amor, a paixão. E, nem porque aros, eroi'os, sigiiilica litteral-
mente, ein grego, o iimoi-, esta este na coniposição com o voca-
bulo nmmo no mesmo sentido de paixão : lia entre um e outro a
difference que vae da attracção ideal para a lubricidade. E”, por
isso, que nos doiis casos divergem as conseqiiencias.

Quereis saber o que e o amor? Observae aquelle vosso com-
panheiro. Seus olhos se animam, se avivam, brilham de liuini-
dade, tomam certa expressão de langnidez convidativa; os modos
são-lhe carinhosos, ternos; os actos expansivos, porém não se
afastam uma linha siqner dos limites da deceiicia. Consagra a
sua deidade um culto piiro, muitas vezes secreto; converte-se
em verdadeiro manequim, em escravo submisso ; executa-lhe as
ordens com uma fidelidade não raro pueril ; obedece cegamente
ate a caprichos, que, qiiando mesmo objecto amado não os niani-
foste, elle inventa ou procura adivinhar; calie eiii extase, coii-
templando no ente adorado qualidades e perfeições imaginárias ;
desesperado pela ausencia do seu idolo, o moral se lhe abate, o
que logo um olhar, como que vago e espantadiço, denuncia;
einpaliidece, as feições se alteram, perde o somno e o appetite e
torna-se irritadiço, peusativo, colerico. _ . Que sei eu “Pi

Si nesse entretempo o objecto querido se apresenta, toda
9-f1lIBlla_p_h}'eionomia se anima; elle tica mesmo ebrio de alegria,
E 3' füimliiaflei (1118 0 empolga, por assim dizer, espalha-se por
Wilü *ílfifi 0 ‹'-'›€l'Go; ollguienta-se-lhe a actividade ; fala, fala muito,
torna-se mesmo loquaz, e só denuncia o que se passa dentro
do seu coraçao; chega mesmo a conciliar o somiio; dormindo,
iísséni, o seu somno e povoado_de sonhos excessivamente agra-
iai eis, eelestiaes, embora clieios de susto, de dúvidas, de des-
espero.

T' ,gsm Zšštšãoes/£ÉTq,paZdi'o; não é assini? Pois bem: não con fuudaes
wdgs têm d uz, este sentimeiito d_alma pelo qiial qnasi

passa o, com a neviose denominada -- erotomfmzo.
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Agora, porém, imaginas nina mulher que se acha no estado
descripto, e supponde mais que, por motivos de qualquer ordem,
ella não pode dar expansão, quanto mais satisfazer as inclina-
ções que lhe falam pelas mil boccas do seu coração.

Observae ainda este caso: Sem molestia pliysica appe-
rente, sem causa conhecida, urna moça fica repentinamente
triste, pensativa, abstracta, completamente distraliida; eiiipal-
lidece, embora lhe venha as faces, uma ou outra vez, um pouco
de sangue; seus olhos se afnndam ; as lagrimas correm sem que
muitas vezes ella possa contei-as; accusa cansaço, fronsidäoz
suspiro- não! não suspiro!--geme. porque aquelles oie! são
arrancados do amago do coração ; nada a distralie, tudo a abor‹~
rece ; evita até mesmo as pessoas que lhe são mais caras ; como
por capricho, ou não come; nao dorme, e, si acontece ador-
mecer, é-lhe o somno muito leve, sobresaltado; ernniagrece.
Os paes acreditam. pelo casamento, poder tiral-a desse estado
que os inquieta mais a mais: ella acceita a principio, mas com
indifferença, os partidos que lhe offerecem, para recusal-os logo
com obstinação. Porem o mal cresce sempre. declara-se febre,
o pulso torna-se desigual, as vezes lento; chegam se mesmo a
notar alguns movimentos convulsivos, ideas disparatadas actos
bizarros e extragavantes; perde cada vez mais as forças. de-
finha de dia para dia. cabe em marasmo e morre. A morte de-
vora-lhe o segredo: o pudor, o pudor mal entendido, receio de
magoar os paes coagem-n'a a esconder as desordens do seu
coração e a verdadeira causa da molestia. Joiiaoàe não se deixou
illudir com a tristeza, com o langor, com o detinhar de Arêisozs.
filho segundo de Davis, loucamente apaixonado por sua irma
Tnoiun. Pi_i:'raaco traiismittiu-nos os varios meios empregados
por HiPPocR.i'ri~:s para descobrir o amor de Pzaoicix por Pari..-ii.
concubina de seu proprio pac; dessa paixão sobrevein a febre
Íiecíica, que o matou. Pelo pulso, pela inquietação, pelo rutor
das faces, Enasisra.-.rro descobriu a causa da mole-stia de À»
TIOOHO, que se consumia de amores por STa_àT‹'›:‹i‹:e_ sua nis-
drasta. ldentico diagnostico fez G.ii_e:~¡o em .Ii_sr.=., riolema-
mente apaixonada pelo histriào Pii..u›i-:s_ No seu Trfif-fm'«:. foi-‹r‹_=
oainôr, Fenaàsn refere o caso de um rapaz, cuja molestia reco-
nhecêra pela coloração das faces e pela acceleraqão do pulso á
presença de uma moça que levava-lhe todas as noites a sela
access aos seus aposentos.

E' de minha observação este caso : Uma menina de humilde
Ilfiscimento, foi depositada em mui tenra idade n'uma ca.-ea de
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familia, para que contrahisse o habito de trabalhos domesticos.
Cresceu; e cinco annos se passaram sem que manifestasse incli-
nação alguma, que não a dos puros sentimentos da amizade e
gratidão. Reclamada ao cabo desse tempo pela mãe, que se
transferira para outro Estado, onde a sorte parecia sorrir-llle,
teve de acompauhal-a bruscamente. Apenas chegara ao seu
destino, cahiu em profunda tristeza, deixou de falar com a ex-
pansão que lhe era propria, e que denuuciava a alegria que lhe
ia :falmaz demorava-se no leito, quando até alii era a primeira
a ievantar-se; e recusava todo alimento. Resiste a todos os
pedidos, a todas as consolações, a todos os conselhos, e, flnal~
mente, aos proprios ralllos. Trinta dias são iuutilmente empre-
gados para vencer tão teimosa enfermidade, em que os medicos
se perdiam em conjecturas por não encontrarem lesão alguma.
Hesolvem trazêl-a para esta cidade, e entregal~a de novo a
familia ; mas _ ._ era tarde E a uma febre lenta sobreveiu a morte.
Descobriu-se então que essa creança, que apenas contava dez
annos, levantava-se a deshoras, atravessava a sala de jantar,
penetrava arquejaute o aposento de um menino ainda imberbe,
limitando-se a dar um beijo na testa da innocente creançaa
dormir. Quando ella voltou, o menino ja estara em um pensio-
uato de Petropolis; e, pois, ella não o havia mais encontrado,
ao recolher-se novamente ao seio daquella familia.

E' um caso de amor, amor* que foi até ã morte. q
Muitas vezes não é a morte que vem cortar os fios dos pen-

samentos doridos ao amante contrariado. E' elle mesmo quem
vae buscal-a em troco de uma paz euganadora e de um socêgo
lliusorio. Saeno, não podendo vencer os rigôres de Puaon, pre-
clprta-se do cimo do rochêdo de Lsnosoa, que tão celebre Se
tornou, porque era para ahi que os velhos mestres da sciencia
mandaram os amantes que não podiam dominar sua paixão.

_Àaoc1 um erotomano; perguntas-lhe porque essa parti-›
nacla em uma só appetencia, alliada ã volubilidade de um colifi
i1_1`1; e elle vos responderá, encolhendo os hombres: << Não sei;
sinto uma força irresistível, que me impelle, que me obriga,
muitas vezes a pezar meu, a correr atraz da mesma sensaçãüz fl
repetir os mesmos actos ; quantas vezes commigo mesmo me hei
Efivergonhado da insania do meu proceder, mas emvão!
seu forçado, sou constrangido, sou obrigado a repetir sempre
os mesmos actos. s

“-129-

Esta impulsao, que muitas vezes contraria a vontade pro-Í
pria, caracterlsa o estado hoje chaniado-ob.so.é~s‹”ío. N 'esta cats*
goria, pois, deve figurara erotomania. Prova palpavel deste ca-
racter e a degeneração que esta sotfre, como todas as demais

cobsessões, pelo evolver da nevrose. E' assim que o delírio se
estende a uma infinidade de ideas, torna-se por fim geral, e pelo
decorrer dos tempos remata na demencia. Outras vezes, ant-es
deste remate, a impnlsão que constrange a vontade do paciente
atira-o sombriamente ao suicidio.

O que caracterisa a erotomania é, não só um desejo mais
vehemente, uma appetencia mais energica. como tambem um
fundo impuro de taes appetites, uma lascivia emfim.

Entretanto. por mais energicas que sejam as solicitações
do appetite, dá.-se muitas vezes no paciente um phenomeno
insólito, que bem demonstra tratar-se de um caso pathologico,
de uma nevrose: nem sempre o sequioso de prazeres busca sa-
tisíazêl-os; elle se contenta com um ligeiro contacto, com um
leve apêrto de mão, com um toque de pé quasi imperceptivel.
Si se acha em vehiculo publico, n"um bond, elle tem verdadeiros
momentos de gõzo e de prazer em achegar-se para sua vizinha z
si penetra em uma sala de cerimonia, vence todas as úlitiicul-
dades, deixa lugares proximos e vasios para ter a satisfação
de sentar-se bem aconchegadamente ao lado de qualquer do
sexo oppõsto. Outras vezes, porém, o objecto de seus sonhos
esta delle tão afastado pela condição social, ou por qualquer
outra causa, que e mesmo inaccessivel a realização de seus in-
tentds.

Alguns ha que, embora inconscientemente, tornam pa-
tente aos olhos dos curiosos, estranhos ou não, a enfermidade
do seu ser psychico. Um individuo encontra-se, n'uma calçada
pública, com uma moça. O erotomaniaco vae manifestar-se: ex-
tends a mão, que ella aperta innocentemeuta Si não fora um

flogonerado, feito o cumprimento, retiraria a mão; mas, assim
.não acontece : com os olhos _íitos nos da moça, mal distarçando
sua emoção, procura demorar aquelle contacto, a principio in-
âfonmando-se da saúde de todos os parentes, e, por fim, fazendo
perguntas vagas e extemporaneas. Este facto reproduz-se vã-
rias vezes no mesmo día: tantas as conhecidas encontradas,
quantas as vezes que se exhibe a mesma soena. Podeis sem erro
uffirmar: alli está um erotomaniaco.

Esta fôrma denuncia a primeira olhada a nevrose de que
soífre um homem z não assim na mulher. em que raramente se
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manifestam com estas appareucias tao osteusivas. Com effeito,
no sexo feminino, dizem alguns, não e tao counnum, como no
outro, a erotomania. Quer me parecer, porém, que se ndo pode
estabelecer a tal respeito uma distiucção numerica entre este
e aquelle sexo. Eis porque assim penso. Mulher e faceirice sao
vocabulos correlatos ; dir-se-hiam mesmo synonymos, si a syno-
nymia entre dous termos consistisse em se nao poderem sepa-
ral-os, em andarem presos como os dous irmãos siameses.

Pois bem : quando vemos ademanes provocadüres, gestos
qnasi lubricos, andar saltitante, olhos buliçosos e luunidos,
nenhuma impressao de nos se apodéra, porque attríhuimos tudo
isso a denguice da mor parte das moças. Entretanto, algumas
vezes, debaixo deste veo, que tal nao seria no homem, esta o
exagero da appeteucia, jaz latente a uevrose, esconde-se a
erotomania. Si as demonstrações não são patentes, e que mais
poderoso do que ellas e o tao conhecido pudor feminino, que faz
a mulher recouceutrar a energia das paixões. Quando, porém,
a gravidade da nevrose s”exagéra, ella excede em energias o
proprio pudor, e entao a molestia se manifesta aos menos in-
vestigadínes olhares.

Sim, é o pudor, sentimento característico do sexo feminino,
que contém a explosão de muitas manifestações. E, para termos
certeza disto, basta consignar aqui o desvêlo com que, ainda
muito teuras, ellas defendem os encantos de sua virgindade.
Tomae uma menina nos braços, afagae-a com o recato que sua
idade exige, beijae-a mesmo na testa, ella consentirá., procu-
rando ler nos vossos olhos a pureza de vossas intenções; si,
porém, em sua innocencia, ella descobrir indícios siquer de
maldade em vossos actos, a fraca creança. repellir-vos-ha com
desdém, pondo a salvo a candura de su'alma. E' a revolta do
puclor, que o menino não sabe guardar, entregando-se mui
cedo aos carinhos da primeira mulher que o solicita. Não ob-
stante, casos ha em que taes accéssos lubricos dão-se com igual
intensidade, tanto no homem, como na mulher.

Ao encerrar este artigo fui avizado de que um curioso caso
de erotismo feminino acabava de dar-se nesta cidade, e que
tanto a fera, como a sua incauta victima, se achavam na Policia,
aguardando depoimento e exame.

Effectivaniente, apresentando-me na respectiva delegacia,
P*1<1B.euxiliadf› por um dos collegas legistas, dirigir algumas
PÊI'g_untas a ambas, cujas formaes respostas me levaram a con-
vlcçao de que se tratava, não já. de um simples caso de accesso

 _

--›131--

erotico, mas ainda de que a infeliz acoilimettifla era simulta-
neamente uma saphista e sadista: ella confessou-me, sem se
aperceber, que sentia-se involuntariamente arrastada aquelles
excessos; e accrescentou, que só os podia gozar com outra inu-
lher, e que a sensação prazerosa só se manifestava quando a
ouvia gemer, quando lhe fazia sangue. E concluiu. apontando
actos identicos, que, por prazer, esecntara quando alegada em
várias casas.

No dia seguinte, toda a imprensa comrnentou o facto, eu -
chendo de lmproperlos essa pobre irresponsavel. Dentre as mui -
tas e emocionantes noticias, destacarei ao acaso esta :

a Erotismo mon.strzzoso : Quando a ignorancia e a grosseria
de sentimentos se encontram reunidas em um organismo hu-
mano, o miseravel que o reveste e capaz de tao revoltantes
infamias, que o facto de as relatar repugnam ao espirito mais
rudemente formado.

A rnonstruosidade de que nos vã.-mos occupar é das que pa-
rece não caberem nos vastos limites da perversidade humana.
Ha certos actos tao complexos de selvageria e maldade. que a
sua fatalidade é julgada inverosimil e só encontram origem jus-
tificada na imaginação creadora dos artistas. Tenhâmos á. vista-
a ingenuidade effective. de Desonnonâ. E Gonosuà, e as ingre-
tidoes conscientes de hIonoàN.a, a perversa e desnaturada filha
do rei Lean.

Voltemos, porém, ao monstruoso facto, a cuja narrativa
somo compellidos pelo nosso implacavel dever de jornalistas.

A creoula M. C. L. tem o aspecto brutal de uma grande
vacca negra, de flancos largos e flaccidos, cujas ondulações lan-
gtlidas fazem lembrar a volupia selvagem dos megatherios de
outr'ora. A sua rotundidade plethorica suggere a lembrança o
typo assombroso de uma giganta barbara, cujos sentimentos in-
cultos estejam na proporção da sua estatura athletica e formi-
davel.

Como nas bestas ferozes, a luxuria indomavel é o sentimento
predominante nessa Lasers terrivel. que, nos seus impetos de
con-cupiscencia, só se serve do raciocinio para ductilisar melhor
8. sua ganancia carnal. Abaixo dos seus olhos de um brilho fa-
minto destacam-se duas olheiras inchadas pela continencia insof-
freavel dos desejos devassos. E esse monstro reside a rua do
Regente, onde se entrega á. mais desbragada prostituição.

Hontem, á. tarde, foi M. C. L. e. casa de uma sua amiga a
rua do Hospicio n. 55229, e, como não a encontrasse, entrou em

_ _' Í.l`|'›"' I.._L"LT"` 'L'.""r` `

-II' FI

'fi'_\¢.¢-¡

.â-aff..:\-¬

" -ml-¬Ji.”"'

JA

mf"

-11'



 

J--.lwii

_---n-¬.-¬*u-I-I

¢.øuI1:|aIq|:\¡¡¡¡=›¡‹I-LIl¡›..1:';¡..|\i..fl:ihI%ú€:í.'.'¡"'*'"**~

1* il
f

¬l-II?II_-I'\-Zn

if” Í

_.U-¬-uh'Hu-:II-El'-Hill*

,¬____...__.-
qpqrn-111;.:-uv--if'

¬¬Earifl'

iv..-r'¿

--.'-------.--pq--¬--w

QI-FF-'L

__`eh* 

U'
-1-

.-.|u-_

Rfli*' WI1'Â

..-.,\.',,¬-t¡--¬.¬`_

-- -- ¬- ›"'~"¬r'II'I-I-'P¬I1I1|IIIIC-l-

---132-~

conversa com uma menor de 13 annos, que alli juntamente reside.
A menor, que se chama M. D., e na sua natural ingenuidade de
creança, entregou-se a certos afagos da creoula M. G. L., que
os foi augmentando até encontrar resistencia no pudor da me-
nina. Em seguida, a monstruosa creoula propoz a creança prac-
ticas obsoenas, que foram repellidas a gritos de terror. O ame-
drontamento da pequena M. D., longe de arrepiar os desejos
libertinos da fera, incitou-a ainda mais, porque ella, sub-
jugando a creança, cavalgou-a furiosamente, e na mais sinistra
transtiguraçao animal desvirginou-a com o dedo annular.

A menina M. D. soñrendo as maiores dores, ficou a gritar
ate que chegou a sua patroa, a quem relatou o occorrido. O facto
foi immediatamente communicado á Policia, que fez recolher ao
xadrez a creoula concupiscente. A victima, que e uma interes-
sante mulatinha de 13 annos. vae ser submettida a exame mé-
dico, tendo sido recolhida, por ordem do delegado da 43, a uma
casa de familia. ››

Dissemos algures que á. negação orgauica denominada impo-
tência é correlata um mal, si não tao grave, com certeza mil vezes
mais incommodo - o priapismo. Sõb este nome reconhecem os
medicos uma enfermidade, que consiste em ereoçao exagerada
e constante, erecçâo que muita vez torna-se phenomeno dolo-
roso, que, longe de se mitigar pelo cumprimento do acto vene-
reo, ao contrario se exacerba. Comprehende-se a posiçao difficil
da victima de tal enfermidade, quando deve se entregar aos
seus mistéres profissionaes, o que vale por dizer - expôr-se aos
olhares de toda gente. De tal incommodo procuram as victimas
se libertar a custa de todos os sacrificios. A' molestia valeu
esse nome o defeito desmesurado com que a maldade de Juno
l1ouvera_dotado a Pnmro, filho de Venus, sua rival. O que
ceracterlsa esta adecçao é a fraqueza, si não a ausencia, do ap-
petlte venereo, coincidindo com a continuidade do phenomeno
erectil.

_ E” assim que se não deve confundir com priapismo a ere-
cçao matutino, que, ordinariamente, apparece ao levantar do
l3e1to,e que se d_esvane_ce com a emissão da urina. N'este caso,

em que não ha_1a desejos venereos, falta a segunda condição do
Prlapismoz a continuidade, a. persistencia do phenomeuo. Este
orgasmo morbido é, comprehende-se bem, peculiar ao sexo mas-
fiflllflfl; não se estranho, entretanto, que haja eu feito d'elle a se-
gunda divisão da aphrodisia, pois que o mesmo se dá. com a im-
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potencia, uevrose por falta de energia, correlata ao priapismo,
molestia por excesso.

Não se cuide de modo absoluto que soja o mulher privado
de crecção, nao; u'ella apenas o phenomeno da-sã incompleta-
mente: elle se observa nos corpos cavernosos do clitoris e nos
bolbos da vagina. O phenomeno, porém, e de tal sorte insignifi-
cante, que médico algum, e nem mesmo auctor de nota, observou,
ou se occupou de um excesso de orgasmo clitoriano, que corres-
ponda ao priapismo masculino.

Dissemos que o priapismo é phenomeno extraordinaria-
mente incommodo; entretanto, cumpre fazer restricçoes, que
se referem ao guto e á. 'intensidade delle. Como todas as molestias.
pode variar de grao ; por isso, conviria distinguir duas formas :
'intensa e Zone.

Não se pense, porem, ser mais grave a -intense e menos
grave alone. Casos ha em que esta ultima forma resiste aos con-
selhos, as prescripções mais bem indicadas da sciencia; rice-
vcrso,.e1n outras circnmstancias, uma fôrma intensíssima e mui-
'tas vezes qnasi fugaz, isto é, obedece passivamente aos mais
ligeiros ataques.

Esta discordancia, tanto quanto a variedade dos graus.
depende das causas productõras do pheuomeuo. Apontal-as,
importa indicar como procedem, vale traçar-lhe a pathogenía.
Normalmente ha na região sacra da medulla um ponto, que, se-
gundo as investigações de GoL'rz e de Ecxuann, e o centro do
ererção; dahi partem os nervos vaso-dilatadores da arteria pro-
funda do penis (nervos erectores de Ecxnann), e os que inner-
vam as libras motrizes dos musculos ischio-cavernoso e trans-
verso profundo do perineo.

Fibras nervosas percorrendo toda a medulla commnnicam
cflte centro especial com o cemfro vaso-motor geral, situado na
medulla alongada, estabelecendo entre um e outro uma relaçäo
de dependencia. Ora bem: comprehende-se agora que uma ex-
éitcção directa do centro especial, que se acha na medulla lom-
llflllz PÉ do centro geral, que actuara pelas fibras nervosas que
delleívão ter até o outro dilatando as arterias do penis, se abrem
directamente, nas grandes cavidades vénosas, intumecem os
Gm'-pos cavernosos, dando assim ao penis a rijëza e o volume que
elle oiferece no periodo da erecçao. Este mesmo phenomeno pode

reflexamente provocado pela excitação dos nervos sensíveis
do penis, os quaes constituem as libras centripetas do cone-o do
erecçäo.
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Ainda a mesma cousa se pode dar com certos movimentos
voluntarios tcontracçües dos iscliio-cavernosos, dos b¿Í›lbo-caver-
nosos e dos remasteres), que provocam sensações no appai~e1l,._)
genital, reaëíndo sobre o centro erector. O nlesmo ainda succe-
derá. com uma energica excitação rectal, poisquo as libras longi-
tudinaes deste intestino são tambem innervadas pelos erectores.

Emfim. estes centros, quer o da dilatação especial, quer o
da dilatação geral, podem ser directamente excitados pelo ser
psychico, quando, por sua vez excitado por ideas eroticas, nas-
çam ellas delle mesmo, ou provenham da coliteniplação de qua-
dros lascivos.

Pelo que acabo de expor, vê-se desde logo que o exagero
mórbido do só periodo da erecção pode ser desenvolvido por le-
sões as mais diversas, localisadas em pontos diiierentissimos.
Imaginem-se enfermidades, ou actos reclamados por ellas, que
conservam em larga excitação as fibras sensíveis do penis ; por
exemplo : repetidas gonorrheas, sondagens frequentes da urethra,
molestias do collo, ou do sacco da bexiga, desaceio das partes ge-
nitaes, o uso constante de flanellas irritando-as. Pois bem: tudo
isso pode excitar reflexamente o centro erector que, sob tal pro-
vocação, trará. o penis em constante turgencia: eis o priapismo_
Pbenomeno identico se obterá. reflexamente, quando uma lesão
1rr_1tante e pers1stente do recto, seja de que natureza fôr, syphi-
htica, cancerosa, ou outra, quando mesmo turgencia continua de
mammtllos liemorrhoidaes, que podem ser produzidos por um
embaraço clrculatorio dependente de qualquer enfermidade he-
pathica, transmittirem, por intermédio dos filêtes erectores que
mnervam as obras longitudiuaes do recto, excitação constante
ao centro lombar da erecção. Ainda ideuticos effeitos, e por ana-
1Ê*g° m'°~i*33fl_15'_`i1U=_PÔ€1Bm ser produzidos por qualquer aifccção per-
tinente e lrrltativa da prostata, ou mesmo da região perineal,
atfectando os musculos ischio-cavernosos e bolbo-cavernosos.
.amda é o mesmo mecanismo que faz com que o phenomeno, de
quenos occupãmos, seja consequencia sz,-'mptomatica de um her-
pettsmo escrotal que reflexamente irrita o musculo cremaster.

Por ultimo, tambem podemos ver produzir-se o mesmo phe-
IÊÚWHIO fiilflƒiflo um aneurisma com suas pnlsações excitadôras,
iii?? (fâfigišäíilglifl qualquer esteja localisado de modo que
meBm›0 em toda Hrfèxíâçllšq, tàu o centro vaso-dllatador, geral, ou
dous cémrog Finalmenäi) a nliedulla, as fibras que ligam estes
meduna a,G›n-,fada ,d , qua quer das causas excltadõras da

zz Po e ter os mesmos effeltos por mera lrrltação
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do centro vaso-ulotor. E' assim, por exemplo, que agem o sangue
aspliyxico dos enforcados, o oxydo de carbono, certas nevroses
que alli têm sua sede, como a epilepsia, bysteria, choréa, te-
tano, etc. ; e assim ainda que operam as substancias medica-
mentosas, cuja acção excitadora mais se faz sentir sobre a me-
dulla., taes como a muscarina, a stryclinina, o pliosphoro, as
cantliaridas, etc.

Em algumas circumstancias vê-se succeder ao priapismo as
paraplegia ; é que, nestes casos, a enfermidade [tumor de qual-
quer natureza, aneurisma, etc.) que, em seu inicio, apenas ir-
ritou o centro sacro, conduzio pelos seus progressos a se enfer-
mar a. medulla.

Porque a apolaysia ë a sensação prazerosa com que se en-
cerra o acto de Vasos, ella é nada menos do que um gozo, do
que a satisfação de um appetite que, si nos seus primeiros pe-
riodos mergulha profundamente na carnalidade da materia, re-
mata--por assim dizer-se -- espiritualisando. levantando-se a
regiões que são do só e exclusivo dominio do ser psychico.

Ora, como os dominios d'esta força se expandem muito
além dos limites da substancia, base, sustentaculo da organisa-
ção, elle em certos pontos do seu dominio pode se oiferecer iso-
lado, independente dos orgãos. Eis porque a sensação do gozo,
que constitua a apolaysia, partilha exclusiva da força psycliica,
pode se apresentar isolada, independentemente dos dons actos
que a ella de ordinario procedem.

E', por isso, que são intimas as relações entre as faculda-
des mentaes e este poder de gôzo com abstracção da materia.
Melhor o cotnprehendem, e o sentem pois aquelles que virem da
vida* mental, poetas, litteratos, etc. Si estes. voejando pelo es-
paço livre da imaginação, vivem mais suspensos no ar, do que
prêsos ao chão, tem capacidade maior para gozar desta exi-
stencia ideal, que se não nodõa com os contactos do limo. E' por
isso que mais n"esta classe, do que n'outra qualquer. a apolay-
flilhpclla só, pode existir sem suas coinpaulleitas. Por igual, a
hyrpärpclaysia, que mais não é do que grão superlatiro da
Outra, tambem em maior escala se observa nos que teia existencia
intellectual. Seja.-me lícito recordar, nieste momento, os dous
versinhos de Hanoisa a Anr:1..àuno, já. citados a pag. 108:

Je ne me sonviens plus de tou dostin fuuoste:
Couvre-moi de baisers, jo reverai le restef

' Dir-se-hia que a amante infeliz nada houvera perdido com
amutilação barbara que seu irmão intlingira ao querido Ass-
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Laaoo; dir-se-bia que, para a desolada Hni.‹..›is.›i, pouco se llie
dava que os orgãos materiaes do amür fosseiii destruídos; Eaos,
Erros cheia de gózos, estaria sempre presente ao espirito da re-
clusa de Argeuteuil.

Eni cliimica biologica, tanto quanto em cliimica mineral, o
estado nascente e uma segurança de inaior grão de energia:
assim como o liydrogeno n'este estado é capaz de mais facil-
mente manifestar suas propriedades reductõras sobre os oxydos,
assim tambem é natural presumir que o esperma ofle-roça no
orgão, que o produz, maior actividade do que iios depositos em
que elle se contém. Vêjo ii”isto a razão da efiicacia do sueco
testicular de Buovfn Snoriiso, seguramente maior do que si
as injecções fossem praticadas com o liqiiido contido nas vesi-
ciilas seminaes.

Esta acção do semen sobre as energias cerebraes, que foi
adquirida a ¡iiosi'rr¿oi'~i, isto é, depois das observações e experi-
mentações, poder-se-liia aliás ter ou priorz`, si considerassemos
a composição analoga do liquido seminal e dos centros nervosos.
O eloquente Yiasi' teve uma phrase profunda quando afiirniou
que, n'estas questões de vida, a aiialogia era elemento com que
se devera contar; ora, quer no liquido prolifico, quer no ence-
plialo, o que domina, no reino mineral, é o phosphoro, e no or-

3ganico, a albumina. Relação fnnccional, pois, deve haver entre
um e outro.

Até aqui liei me occupado daquella forma de aplirodisia
em que um se dos tres actos, tripartiiido o amor venereo, se
exageraz chegou o momento, porém, de tratar do phenomeno
quando simultaneamente se incrementam as tres partes alla-
didas. Retiro-me ao syndroma mórbido que, na mulher, se de-
nomina .›\Ío-iiipli-oiâzfzináo, e, no homem iS'afyri'ose Aquí bem que

. _ 1 " ' ãdesejo, r›rgri.si›z,o e gozo sejam anomalamente exagerados, com-
tudo na mor 't' -z pai e dos casos, algum sómente delles tres so-
brepiija os dous outros. Imagine-se que a reprodncção de iiiii
o tits ' ' ¬ - -ppe e que Jáinais se foi ta traz constantemente erectos os or-
glaos sexuaes, solicitando assim a repetição qnasi sem termo do
a rar. 1 - - ',o erotico , e o caso de abaterein-se todos os demais desejos

›- * ige calarem-se todas as outras paixões, de cessarem mesmo to-
os os tr - ' - ' ' - -ou _os sentimentos. Dir-se-liia que não vive mais o pa-

piente sinao para um desejo exclusivo, para iim acto unico.
iara ni 1- ° ° - -_ _ na sensação sem conipanlieira; dir-se-bia que fôrça ir-

*`e515i1l'@1 11€!-ffímc, apaga, desnoi-teia, annulla, supprime mesmo
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todas as faculdades dos sentidos, deixando como dominante
avassaladôra uma só dellas; dir-se-hia,_ emfim, que o infeliz
mais não age do que por um acto iinpczilsfiro . ' _

Que difference, pergunto eu, haverá. entre isto e a impul-
são irresistível que arma o braço innocente de um bomicida,
quo, por assim dizer, luc_ta contra snmesmo, como si porven-
tura duas vontades, partilhando opiniões contrárias, escolhes-
sem o pobre cerebro daquelle inconsciente para o terreno
de sua pugua., para a arena do seu athl_etismo_. Sim, tanto
n'|1m como iti'outro caso, ba uma força impulsora que soli-
cita o individuo a praticar actos desregrados ou a comineatter
faltas criminosas. N'_nm e n'outr_o Geoff, 0111_d1V1d*1f›'z E101' Ef-fi51_m
dizer, lucta contra si mesmo. Nao vejo, pois, a differenciaçao
que se possa estabelecer entre elles. si a sciencia moderna
classifica a um entre as manias impulsivas, razão não encontro
para que se deixe de collocar o _outro na mesma categoria. À p

Entretanto, uns auctores hao localisado a molestia no utero,
ao passo que outros a collocam no epceplialo, considerando-a
como loucura impulsiva. E' bem de ver que nie arregimeuto ao
lado destes ultimos, bem que, entre as opinioes que evento, e
as delle, vae a distancia que medeia entre o ser psychico ei o
orgão eiicephalo. Dir-se-liia, talvez, que faço queãtãü de P3 3'
vras, que leva nto nugas a alturas de principios. _

. gaja. Tal increpação, porém, só perdurara emquanto a sci-
encia material predcminar no seculo. E' o caso de um appello
para o futuro, futuro que auteifego as nossas Pflftfis- De (li-"dÊ¡'
zir e, pois, que, entre as nevroses, eu iiitercalle a Bymllhfimënäa
ea satyriase. Mas, não só por esta razao analogica, como 8-111 H
pela parte primitivainente attingida pelo phen0111BH0› GUÊPÊÍTÚ
eu motivo para dirimir por este modo a' contenda _da classifica-
ção de um tal syndroma. ..\a verdade, e nas regioes da aPl*@_'
tencia que se assesta o seu inicio. E como o appetite é nm clãs
modos como se exteriorisa o ser PS}"0h1G0› 011m1 GÉHIS3 *N10 PÓ
ser o syudroma sinão uma nevrose. Mas, ,ve-nlio dizendo, e poi
duas vezes repetindo a palavra viera-css; S@Í'0'h3' Íildas as leëei'
de facto? Ja algures escrevi : sempre que @111_i11'flg111` 3 Pi`f_l**l“°"
neurose, usal-a-bei no sentido enique os allfllgflíi iiflfitüfeã em'
pregavain 0 vocabulo: niolcsfiii sine iiioferia. _

Coin esta restricta iutelligcncla. 11018, 118111 sempie se po-
derá. classificar o syndrome como nevrose. _ _ _ _ ¬ ¬

Elfectivamente, casos lia, e talvez muitissimo niiiiieioäüõ.
em que o exagero da appetencia é solicitado por uma lesão on-
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g¡¡¡q¡m_ ;¡.55o5ta1lzi. quer nos proprios oi'gâ.os genitaes, quer na
pelle. quer em outros quaesquer oigaos.

Nestes termos não posso asseutir com a opiniao de M.-inc,
que, distinguindo erot.omania o satyriase. diz que a primeira
tem por ponto de partida. as funcçoes cerebraes, emquauto que,
na outra, a origem do mal esta nos orgãos reproductores. Esta
distincçao pécca por alisoluta, pois na grande maioria dos casos
não se encontra um ponto qualquer do apparelho genital em que
haja lesao capaz de explicar o syndrome morbido. De outro
lado, o que o caracterisa é uma impulsao, tao activa e energica,
que varios auctores preteuderaui collocar o phenomeno entre
as loucuras impulsiras, ou melhor, entre as oosessoe.s.

Em todo caso, cumpre não confundir a molestia com aquella
luliricidade que caracterisa a libertiuagem : esta e, em geral,
nm effeito do meio, um vicio consectario aos maus exemplos,
um desregramento que não encontrou na ed11caçao para-freio ;
é. por assim dizer, um producto do habito em q11e estao indi-
viduo de, a todo momento, ser testemunha curiosa de scenas
oifensivas a moral; aquella, ao cont.1'á1¬io, e uma enfermidade
primitiva de uma só das faculdades do ser psychico, a que pre-
side ao acto e a funcçao genesica.

E faço esta distincçao, principalmente porque a etymolo-
gia da palavra satyriase poderia levar a uma tal couftisao;
sabe-se, com effeito, que este nome provem daquelles semi-
deuses da mythologia paga, os Satyros, cuja proverbial lubri-
cidade levava-os a passar a vida inteira em correrias pelos
bosques, perseguindo as Nymphas.

Poder-se-liia pensar que a sua irrupção mórbida da-se
sempre no periodo mais activo da força vital, isto é, na virili-
dade. Entretanto, casos ha, no dizer dos auctores, em que a
molestia se apresenta na infancia, e--0 que É mais-----na propria
velhice avançada, na decrepitude. Parece que, amortecidas
todas as demais faculdades, só uma ganhou o que as outras per-
deram.

0 pbenomeno não é raro na mania, principalmente quando
a alienação é um eifeito da velhice. Mas aqui deveriamos antes
chamar o phenomeno pela palavra creada por FELIX PL.i'rEn--
.S*fi¡oc¿‹l‹i‹lc fzsoiaciias, cris), do que mesmo pela expressão saty-
v'êf1.sc: porque, de facto, ella é antes um desnorteio do pudor,
do que propriamente uma exacerbação erotica.

Seja como for, porem, a verdade é que, si a aidofz`omcmfz`o«,
="5}'fi0113'm0 de fa-ror yeizítczl, e opposta por F. P1.m°1=:a a eroto-
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mania, pode~‹se apresentar como um dos syniptcinas da mania,
tambem em alguns casos pode ser a cansa della. Distingnir
quando cifeito e quando causa, é que nem sempre parece possi-
vel. Sinao, estude-se o caso que encontro citado como classico,
e diga-se qual a causa, qual o effeito.

‹ Uma moça, de temperamento bilioso-sanguíneo, achou-se
presa de uma paixao não correspondida. Fugindo com igual cui-
dado á. sociedade dos homens e a de suas amigas, tornou-se
successivamente triste, pensativa, sombria. Aos trint'annos
foi acommettida de accidentes bystericos, de cujos intervallos
apenas sabia para a Igreja, onde confabulara com o cura, já
avançado em annos, e que, por suas qualidades moraes, impu-
nha-se ao respeito e â confiança de todos. Ao cabo de pouco
tempo começou a sentir, em todo o corpo, estranho prurido,
mais accentuado ao rosto, já. anteriormente coberto de peque-
ninas vesículas. Perde repentinamente o appetite, c sente
grande revolução tanto no physics como no moral. Eram-lhe
entao os olhos mais brilhantes do que antes. Até alli exprimi-
ra-se sempre com a maxima sensatez, e em termos os mais
habeis; n`um dia de festa, porém, apresenta-se cedinho em casa
do bom pastor e exliibe-se de modo desusado, at principio por
meio de simples gestos e palavras indecentes, e por fim de con-
vite e solicitações francamente vergonliosas e lascivas. O cura
conduziu-a a casa dos paes, que procuraram pol-a sob a vigi-
lancia de uma enfermeira; ella, porém, recusou obstinadamente.
declarando que sempre detcstara as mulheres. Horas depois
encontiiuam-na estendida no chão, com o rosto voltado para o
sõalho, olhar espantado e cabellos hirtos. Ergueu-se por si
mesma e sentou-se a beira do leito. Tinha as faces vermelhas,
os olhos scintillantes; batia-lhe o pulso com irregularidade e
frequencia ; o hypogastro estava ligeiramente tnmefacto e do-
loroso. Como unica. resposta as perguntas que lhe fa:r.iam, ra-
rejoll com a chicara de beberagem ai. cara da enfermeira. Meia
hora depois soltou um grito, recitaiido em seguida uma estrophe
da Ode a Papiro. E inesperadamente atirou-se a um dos cir-
cumstantes, pedindo-lhe nos termos mais obsceuos lhe saciame
aquelle desejo que tão cruelmente a consumia: pois. si caso
não fizesse, matal-o-hia.. Medicaram-na. Neste comenos, o velho
cura empregou todos os esforços para aquietal-a. Em vao! tudo
em vão! Levanta-se bruscamente do leito, e, completamente
núa, como uma bacchaute, atira-se ao cura, implorando-lhe com
voz atroadora desse fim aquelle martyrio, ¡1i'ete-Xtrflfldü (1113
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sempre tivera queda pelos padres. Metteram-na n*un1a camisola
de força e o cura preparou-se para exorciz.al-az n"esse entre-
tempo, porem. ella cahiu em t.orpi`;›r. e as partes njenitaes se re-
garam de um liquido infecto. Attrililliu-se aquelle estado de
calma ao exorcismo. O pulso tornou-se entao menos frequente.
e o liypogastro menos tenso; o rosto cobriu-se de abundante
suor. A doente, parecendo insensível, o medico applicou iueios
para despertal-a. Passou a noite mais tranquilla, porém em con-
tinua excitação; era-lhe então o pulso fraco, e u respira‹;a.z-
ditiicil; levava a todo momento a mao á vagina. e tinha. o cli-
toris em erecçào. Ilura.nte essa intermissão, debalde se estor-
çaram para ministrar-llle a quinina em alta dose. L‹.›g‹› pela
manha sohrerein. bruscainente, violento, desenfreado e furioso
desejo dos prazeres renereos; salta da cama, rasga a camisa
com os dentes, e -- descendo celeremente a escaila -- aga1'1'a-se
ao primeiro homem, que passou, convidando-o otfegante para.
aquelle assalto de aniíw; garante-lhe, no accesso, que jamais
elle encoutrará, nem mulher tao fogoza, nem gozo tao intenso.
Novamente mettida na camisola.. é posta sob a Vigilancia de
quatro possantes enfermeiras. O cura tentou outra. rez tirar-lhe
o demonio do corpo, por meio de rezas e l›enziduras; mas, sem-
pre agitada, por espaço de sete horas não cessou de proferir pa-
lavras as mais obscenas.. convidando á. practica de actos inde-
corosos. Afora os symptomas do accesso anterior, notou-se mais
que o esophago se aclmva fechado por completa. estrangulaçãm
espasmodica. E, apezar disso, em p1'ese1u;a do proprio cura e
dos paes. e do medico. recitou as duas primeiras estrophes da
Ode a í*n1.àr‹:›. Este pa.rm:ynio durou nove horas, ao cabo das
quaes a pobre moça cahiu em crillapso; o pulso tornou-se-lhe
miserarel, qu-asi nallo: sohrerieram logo os s‹'.*›lm;‹r.›s, que se tor-
naram cada vez mais frequentes; riso sardonico: expirando por
lim a doente, coberta de suor frio geral. A familia não consentiu
na autopsia. ››

Deve muito chamar a attenqäio um ponto da primeira ob-
servazçao neste capitulo referida.. Uma 1i1«Í›‹;o. 1111113, gl-1595 11:,+g.te.
ricas t`requentes__ das quaes - ~ ao saliir--e11t1'egava-se a procri-
Pffe 'f'c'Íli_‹j;í‹.‹.~Tfff-s, sendo assídua no templo proximo. L

U exagero das 3;o'r:cÍo:.-as v'el¡g-í‹;.s‹'(..s' creio rlgvgl--S55 00110931-
uo mesmo pe da exaltaçãio h;rsterifo1'|ne: em um e outro caso
hd "'">*f› DGI' BXUÍLH-f;äf1¬ e o que mais é -- nesta. alternancia
de l1zrpei'fu1if;çoes _ ha uma que, em certo tempo, foi puramente
substituido. por uma nynipholtiiatiia fatal. Não é, este, caso

|\u¡..o-.-¢---_u¡u¡g-.-mu|4|- _ .¬' -__...._|1í.í›
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isolado na historia do syndrome. de que nos tenios occupado:
anctores tornam saliente a alternancia da mania religiosa com
9. nymphomania.

Dir-se-hia que são ambas filhas de uma so causa ‹lir-se-
hia que a força impulsora e subjugante que domina a pobre
paciente, ora a arrasta as crises allncinatorias dos nerrosismos.
ora. aos destemper‹›s da molestia a que os Satzrros deram o nome.
Mas, onde encontrar essa força. este elemento Gäüfifll. I1I1iV0f20~
invariavel, de actos tao diversos? Evidentemente na força
psychica.. ~

Entretanto, esta desordem da força ps_jrchica_q1xe, em alguns
casos, se manifesta. de modo perioflico, não pode, em virtude
destas mesmas internlititencias, ser attrihuhla a uma degenera«
ção daquelle fm'ça,. porque seria continua; nao pode tambem
ser attribuida a um desequilíbrio, desarranjo ou ‹lee1“›ed&f;'3-
mento de seus elementos intrínsecos, porque então perio‹li‹;¬i-
dade não haveria. Ora bem : si tal Í'õ1'ca age sobre o ser psy-
chico, e si não lhe e intrínseca, como penso tel-o provado. so
lhe pode ser exterior, independente.

Qual seria ella, pois? Melhor que deixe sem 1¬e.spr›sta
uma tal interrogação, Porque a um homem de sciencia não cabe
aventar hypotheses, que ainda não pode ¡:z?.«n‹z:›n›_=nfe p1'ovar_de
accordo com os methodos experimentaes da sciencia de licqe.
Ora, os phenomenos da. natureza daqneiles de que me _venho
occupando receberam dos especialistas actuaes a de.nom1na‹;-ao
de obsessõesz fique, pois, consignado que, ao referir-me a tal
secção da pathologia mental, terei sempre em rista um pheno-
meno cuja causa, extrinseca embora ao ser psychico, sobre elle.
entretanto, age com o poder absorvente a que nao resiste 8»
vontade, com a energia suhjugadôra de uma vontade que se
contrapõe a outra. Em taes circumstancias_ a liberdade, parti-
lha. do ser moral, a liberdade de escoiher entrenm e outro acto.
que lhe e oppôsto, aunulla-se, desapparece. estili;-gua-se perante
uma poderosa força. coustrict-ora. Eis porque, sob o_ ponto de
vista social, nao se pode dar responsabilidade a lnfeliz ¬.'u:t1ma
de uma obsessão. _ _ ,

Faço observar com o maior cuidado que a erolugao morblda
desenvolvida neste quadro, lnagistralmente. desenhado, succe-
deu a uma dermatose para cuja cura a enfermo tinha despen-
dido cuidados minuciosos. Ora, esta isto de accêfmdo com Izüdflä
as observpçögg dggçie Am-zwiiär até S.àtfr.àoss, as quaes demon-
stram que ha uma rela‹;ã.o ett`ectiva entre o lierpetisino e a ne-
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vrose de que iiie ocoupo. E não e isso para adiiiirar, desde que,
protestam embora os deriiiatologistas niodernos, ii olisei'~vaçâo
de todas as épocas, e tambem a do nossos dias, demonstra que
o desapparecimeiito iiiteiiipestivo de uma ati`ecçã.o lierpetira e
capaz de prodiizir lesoes de qualquer viscera, como tziinbeni
molestias sem lesao: niaiiias. nevroses, nevralgias, etc. Nao se
pense que esta iio iiiesino caso a coincidencia. referida pelos au-
etores do apparecimeiito da aidoiouiania eni victimados pela ele-
pliaiicia dos escrotos oii dos grandes labios. Aqui o processo
pailiogeuico nao e o da inetastase, -- é, siin, um phenomeno re-
flexo por iiiéra irritação do musculo creniaster, innervado por
filétes dos nervos ejaculadõres, no homem; e dos musculos dos
grandes labios, iia mulher.

Quando eii pretendesse desenhar patentemente aos olhos
do leitor o qiiadro real dos casos de iiyinplioiniiiiia, nem mesmo
com as mais exagerailas niinudencias eu tornai'-me-liia tao claro
como simplesmeiite traiiscreveiido a observa‹;ã.o que se acaba de
ler. Verifica-se della que, alem do exagerado orgasmo geiiital,
da appeteiicia a mais furiosa, aipresentani-se secundariamente
phenomenos psycliicos, que collocam a paciente em um estado
de verdadeiro delírio agudo: ella não mais raciocina, seus actos
são os mais iiiverosiiiieis, os mais contrarios a seus hábitos, á.
siia educação, a sua moralidade.

Bem que esta desordem seja profunda, ao ponto de virar
pelo avesso a propria eiiférina, ella, si, como no caso referido,
remata às vezes pela morte, encontra em outras uni termo feliz
a taes padecimeutos. um i'et‹Í›i'no ao estado normal. E' o que
succedeii na observação que me apresse em descrever para
completar com a satzrria-se o que havemos visto com a nymplio-
mania.

Destinado pela familia ao estado ecclesiastico, teve o cura
de Cours, nas circnmvisinlianças da Reola, de luctar contra de-
se_1os tumultiiosos, nascidos desse pendor irresistível que atira
os iiidividnos de um, de encontro aos de outro sexo. Por espaço
de muito tempo debateu-se entre o receio de traliir seus deve-
res e a vontade de ceder aos berros da carne. Duplicou de cui-
dados para afastar de sua imaginação todos quantos objectos
puilessem desluiiibral-a, deixando impressões vivas que se tra-
diiaisseiii em abalo aos orgãiis da geração. Entrenieiites, a
noite, em somno, a natureza, recobrando seus direitos, liber-
tava-o-por meio de constantes pollur;.ões--da iri'ita‹;ao semi-
nal. Para obviar esse inconveniente, diminuiu a dose de ali-
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mentos, e suppriniiu aquelles que julgou _poderem concorrer para
augmento da secrecçã.o esperniatica 5 e vigiou com mais cuidado
ainda as suas seiisações. Esse reginioii levou-o. como era de
prevêr, á. extrema magrêza. _

Aos trinta e dous annos, ii'uma bella iuanlia, despertou
brusca e inesperadamente com a iinaginaçazi esquentada pelo
ati-opéllo de figuras voluptuosas, ficando nesse acto com os or-
gãos da gei°açao excessivamente excitados: levantoii-se, e em
distracções várias, alcançou burlar a natureza. ' _ _

Mas, bem depressa estranha vivacidade e violento fo,ii_;o ate
alli desconhecido apoderarani-se delle; e os sentidos adquiriram
sensibilidade, peneti'a‹¿.ao espantosa.

Salie dos seus aposentos, e dirige-se para uma Sãlãi Úflde 0
aguardavam duas mulheres; estas, porém, llie prodozirain uma
iiiipressão tal, que lhe pareciam irradiantes, como se estivesseui
illumiiiadas por uni foco electrico. Impi'essionado pelo pheno-
riieno, e ignorando-llie a causa, julgou-se pcssiiido do demonio,
e retiroii-se. No correr do dia_ porem, tendo eiicoutrado outras
iiiullieres, experimentou identica illiisãii. _

Dalii em deante novas alliicinziçoes complicaram este es-
tado, duplicando a liyperestliesia : todos osseiitidos' se llie toriiaiii
dolorosamente exaltados, ou llie poI`P01`fi1Úfl3›111 z%'U?Ú_5 1_m“11'¡'¿*5-
até 0 momento em que um verdadeiro accesso de delirio irrompe.
povôando-lhe o cerebro de mulheres nuas em C0H1l?_0-fifllffis
mais lggcivag, em posições as mais sordidas. E, por lim, o fac o
da razao se apagando de todo ein todo, elle reiiiata o especta-
culo com uma sceiia que alarma o pudor, P3-51113 3 nätmeza B
desconcerta a religiao, mas cujo desfecho era, _iio emtafltflz PÉ'
cessario, inevitavel. Tal catastroplie, cujos incidentes se adii i-
iiham, suggeriu ao pobre cura esta sensata reiiexao: Q _

‹< A vergoiiha dos actos que acabo de praticar i'etlc‹z£€111 P01
inteiro sobre a lei do celibato clerical; si l_1Hz 1`i_01' Hill algnieni
que m'a impute,- interrogando a minlia coiiscieiicia, eu ei ocarei
em minha. defêza o céo, testeniunlia de minha piii-eza_de costii-
mes e de iiiinlia iunocencia; depois daquelle crise, nao maise
lícito ignorar, nem mesmo escoiider a causa de iiiiiilia uioles-_tia;;

Effectivameiite, a ci*isèeé foi salilitolä Pfl'1"'-llifi Ú Pi“h`e¬ “¿° 'ri
rccu erou a razao, como a a saiu e. _

pDe accôrdo com o cura de Cours, creio t¿a11i`DB_l11 Qše É 3:0'
tivo originario de seu mal achava-se na contiiiencial. _e iai?
contrariar a. fuiicçao de orgãos que se acham na P eflëpulpe *lã
sua vitalidade, orgãos que -- como todos os out-ros - 0 BIWG
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as mais intimas relaçoes anatomicas e pl1ysi‹›l‹›gicas com os cen-
tros da innervaçao. e conseguintemeute com a. forca physica,
e querer atirar sobre esta um bote tao violent.o que so mira-
oulosamente escapara aos seus abalos. E' mesmo de suppor que,
e neste ponto o meu accordo e com todos os escriptores que, do
assumpto, se tem occupado ; o mesmo de suppor que a frequen-
cia da nyuipliotnania relat.ivamente á. satyriase seja devida ao
culto do pudor, muito mais sustentado pelas mulheres, do que
pelos homens. Niellas, com elfeito, embora a puberdade se apre-
sente mais cedo do que no sexo opposto, a fuucçao genital com-
tudo se protrahe por algum tempo á. espera do matrimonio, ou a
espera de que os gritos da natureza sobrepujem os recatos do
pejo. Assim, pois, so tardiamente e que, neste sexo, se abrem
para o apparelho genital as portas de suas funcçoes. Em todo o
caso, quando isto se da, já o ser psychico tem solfrido um abalo
que lhe pode deixar indeleveis marcas. quer no nervosismo,
tao commum ás mulheres, quer nas funcções mentaes, n”ellas
tambem tao susceptíveis. Dir-se-hia que. n”este sexo, todos os
actos vitaes gyram, movem-se dentro de um circulo tra‹;.ado
pelas fnucções geradoras.

Mas, não e so á continencia que deve ser imputada a causa
de enfermidade tao extravagante; casos ha em que pode ser
attribuida ao elfeito de uma intoxicação produzida pelos chama-
dos-»ztplzsroflsrisíocos; e tambem pelo virus rabico, que niesta
categoria se pode collocar. Nao são raros os casos de satjrriase
mortaes, em individuos que, ou por engaino, ou para cura de
qualquer outra enfermidade, tomaram doses exageradas de can-
tharidas.

Ànenoslo Pane refere este caso : No intuito de atalhar os
accessos de febre terça, um individuo tomou certa l.›ebe:.'z-t.g'e111_
Momentos depois atirou-se com furor ao coito, sendo leao prilsa
de delírio febril. I*-"oi preciso amarra]-0, como se estivesse louro-
Euvolveram-n'o em um leiicol embebido d'agua vinagrada. e
assim foi deixado até o dia seguinte. Bem depressa todo aquelle
furioso calor se havia abatido, extingnido mesmo, porque eu-
coutraram-n”o àquella hora ja tese, lníjrto, sorridente, labios en-
treabertos com expressão gostosa. . . . mas, com o membro viril
gangrenado.
_} _C.ànaot. tambem conta o seguinte: Um padre. que foi-3, ii.
I arts a negocio, deixou-se abordar por uma rapariga, que le-
vou-o para sua casa, e deu-lhe a comer uns biscoutos em cuja
confecçao entrava. propositalmente a cantharida. O desgraçado,
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acommettido de violenta satyriase, entregou-se ao coito flui-ama
toda noite, mas com tal Furia, que a moça sahiu apressadamente
em procura de um médico. O padre delirava; e, fazendo g.g;«.-mí.,
os mais obscenos, convidava a actos de lubricidade, mesmo em
presença do facultativo. Ao cabo de poucos dias fallecia de gari-
grena do penis.

Deve-se notar que, em uma e outra ol›servacã.o, os pacien-
tes tiveram gaugrena do penis; ora, como não encontro em
observações produzidas por outras causas esta termina.‹;äo¬ e
como so a observo nos individuos intoxicados pela cantharida,
julgo-me cheio de razao para at tribnir a gangrena, antes á. acçiio
directa do toxico, do que a ac‹;ã.o mecanica da satyriase. Como
9, |z;zmtha|~irla, o virus rahico actúa identicamente sobre as func-
çoes genesicas: a sat_\'riase e, com effeito, um dos srruptotnas
que podem occorrer na raiva; e os veterinarios referetn que os
animaes victimados por essa inolestia morrem em ei~e‹-ção pe-
niana, e com movimentos lascivos dos quartos posterbzres.

Bem que a natureza houvesse bipartido a liumzn1i‹la‹le se-
gundo as relações de sexo, o que fas com que natoralineute as
satisfações da apolaysia sejam prazeres a. dous, cointulio, por
que taes prazeres dependem em ultinia analyse de Inf'-ro attriio
em ponto determinado do organismo, alguns, lnu'lan‹.l‹1› as leis
d'essa propria natureza. buscam o mesmo resultado em prazeres
solitarios: é 0 vicio de Oxax.

As relações entre dous sexos que procuram nos cot1tact.os
de VENUS as satisfações da apolaysia, si se dao em _-aferal entre
homem. e mulher, isto e, si sao lirtéro-sr.rnor.s, podem tambem
se dar entre individuos do mesmo sexo, homem e liomem, mu-
lher emulher, e assim constituir as relaçoes Iioo:o-s‹".re‹rf.¬-.~'. As
relações hetero-sexuaes, por constituírem a normaiidade, nao
oferecem subdivisões capitaes. Apenas, ou porque se trate de
individuos gastos pelos annos. ou estragatlos pelos excessos. im
nestas mesmas relaçoes normaes casos em que os imlivif1u‹¬›s so
podem chegar aos termos do gozo quando satist'a.:‹ren1 a umas
quantas exigencias dos sentidos, que parecem nada se relacio-
nar com o apparelho sexual : é o caso dos tíqzifs. Outros, porem,
levam esse capricho ao ponto de so cl1ega1~ei11 ao uitimo termo
de gozo, ou quando maltratam. é o caso do soziisnzo, ou quando
São maltraiatlos, e é 0 caso do iiznsociúsnto.

As relaçoes homo-sexuaes, por que se podem dar tanto
entre homem e homem, como entre mulher e mulher. subdivi-
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dem-se naturalmente em duas sl-.ioqoesz nranismo de 111n lado e
lesbianismo do outro.

A primeira palavra, 11e‹›lo›o;isi111› otl`e.rm-.i‹l1c› it lilteral ura :ne-
dioa por I_i1.t~:1‹_~t1s. e acceito por todos os ‹-›s1¬.1'ipto1'es que se s‹-+_‹_;'ui-
1'an1.p1~orè1n de l"n.à:vi's. l_*t'ocu1'efnos, pois, oxplizzara sua :1.‹_:.cop-
qíío ori'_':inal. E111 uma |1›assa,‹_?,'ot11 do .IlS'onqz‹‹"f‹~ do l'1._\'12\‹z_ conta-
nos o pl1ilosopho t.ero111 havido duas \1'1-zxrs,istoe,d‹›us modos da
satísfazâer o _‹_=,'‹`›xo z uma, ê1.antiga.till1a exclusiva de l_`1¬r..-\_\*rs, sem
mä.›_ n que vale por dizer ------ que o §_z-fz'/.‹_› apola_vsinc‹'› partiu aqui
ext-lusira.1'11ente do sexo 1na.sculi11o - de l.i1t_-ines; outra., a mo-
derna, _-\rna.‹ni11¬.-i, ou Vt=:_\:t¬s, lilha etitati de J/Í1‹:rs e l.__)11_~r<1Í;.t. e
cha1naz.la._l¿f*-~z.:<oa:uos. Sitrniiica ist1_1 que esta 1;”.-\N1›i‹:t11.c1s 1_iet__v111‹_zl‹_11-
n”i‹"zit1iei1te - ._=.‹_r.oz1:noz.1.= rt r'‹;n':?os)tt'a‹lt1zia. oprar.e1' conlntuin. aqutdle
que e filho do contacto dos dons sexos: de I/.1_~:1_1s con1 lÍ_J1o_\'1T;.-i.
_~\ expressao afro-;‹n`sfo gq-_ƒe11e1'a.liso11-se, pois, pela litteratu1'a me-
dica para si_s;uilica1¬ o anior exclusivo do homem pelo l1o1ne1n.

_-X. ori_g'e111 da scƒ~._{_'t1t11'ia p;1lav1'a-- Í‹>s?.›'¡ffm'.snz‹_› -- perde-se ein
a noite dos te1npos. Ê\'ao 11a, com etteito, qu1;›111 ‹lesco11l1e‹;n. sua
sigrt1itiz_-z_à‹._;ãio, pois que ella prevent de l.z~r.¬-Zn»-, ilha do ;`\le1liter-
raneo_ t`a1_nosa nos tempos da velha Grecia, e11t1'epo.st‹_› co11n11‹er-
cial para todas as colonias g1'êgas da Asia Menor e para o
co11cin1e1'‹:-io do Oriente. e por isso foco da mais tlesc.al›‹Í-.lla‹_la. de-
vassidz`1o. Foi em Lesbos que se crearaut esc‹;1las, onde nioças as
:nais liellàzs e intelligentes iam formar-se em todos os segredos
do arte das se‹_ii1t~t;;oes e dos prazeres venusi11os. Foi de urna
ilha.-tas «_-ol1neia.-: do vicio. em que so se ‹f.o;.j›,'itava do amor, que
saliiu Sàrn-.~. i_?ou1p1*el1ende-se l.›e1i1 o que deveriam praticar, em
taes instituto:-_=, um etixanle de 11n1ll1eres de todos os t.e1nper:1-
no-11tosa iazwenl aapret1âlizage11_c1 dos gozos. .\`o lzeshia11is1no,
pois, a ulullier di.~_-qnnlsn. o collctlrso do outro sexo. isto tfi, do sexo
opposto, para .¬'atisfa.r.er se11.-= wazeres. do

Ha uma velha. pa.lav1'z-1 para exprimir o inesmo a que n1o1ler-
na1ne1_1te `[_`i.1-nous de11o1nino11 nra11isn1o: poúZr›ro.-¬~fío_

lÊÍt._¬§.*111‹;›i-i;1gic:i11¡ente, esta palavra s'i,e,'nili‹_'nt‹:nn1r1n-Í‹› nn_fm'no
co: pâ-_=io_nt‹Í›.‹_fo; o uso, poré1u, gelleralisou sua a(:t';ept¿.ii1›, tlando-ll'1e
o sigttiiitiado de - <t:‹i;‹_í..r do /tomem pr.-lo /'rriicnfqn-.

_ T*I:nl;n_n~.a. me paret,~a mais bem caliitla a ex¡›1*essi?to -wm-
1'fê't.s'_;t,'‹'rf3, cfrtilttltiu €1;t1pt'‹f,£§rtI'f:i ÍIltliift-3t`täll[t¿tIl£tllLB tis (lume tj-Í1_.¡¬1¡¡¡'),¬',
1›oz;-t que aqnelle ja tem a saiicçao do tempo. No caso das rela-
‹,;oe.+-r, pederastas lmquasi seinpre um que preenche o papel do sexo
opp‹.zs,t.o;, dahi a tlii-'isao em pederasta apƒzfsv-U 8 ¿,,,_,-,-_,›.,',_-(,_ c¡›,m¡ Os
especialistas, porem, tal ‹listinc‹¿ã,o não @z¡_‹,;|;@_
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NW, znnor liomo-sexual em que acgente e paciente sao ambos
10 ,_,,,,¡,, f,,m¡¡¡im,, por dous modos principaes satisfazeiii as vo.

É '. g dd' ¡,a,..ne . ou ¡-¡)Ha,‹1{)ê.¡ ¡;1,|[`|JU Ei. ÍJ:Ji`[IfJ ELÊ-i.zi`lÊ›ÉLlIl íiëšíšllfl OS11p1a.1-,.t ,,,,,,,,.w¡,¡_ a (11%,-5,-¿,_;, dos corpos, cabeça pata. r - «gm ,afšfi Otl . -- r . .
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bulo ---if'ibr¿‹;lrz.s1›to ; para o sffgfiiifiiiz Í-*ii.lf-1 lliäiiflilo-›*šs'1-of Em i*1i-*ff,,_,_,,__ ,L S_,,,,,,, W,-_., .¡¿.,‹›,1.f¿,t;;~.¢5 1_1ezn=eg:'af*nentfis das

.J - -

tudo 11o HGEÇIIÍÍW-5 illmdm ¡
\ _ _ S na n1ull1er

al t›11a111.¬n1o ¿ M ¡,,,,,,,,,,,

" 'fiques
o }¡@rer‹'›-sex11aes 1' .“~_sad1sni1o

Blasoclnsmo
E 1 ,, 2 __ i Pe‹lerast.ia. activa

LL I I Lramsmü df i_"t:1'iel'ai5tÍt1. [›:_1;¬I›EšÍ\='¿1l1‹¿.›u1‹›-sexttaes ( .T,_i,,,_,,¡,S,,,,_,
l.f__.~_›l__Ild111rz!I11__it Sfllüisnm

.f"(_'J"t7'-'¬`
-í"'_

, _ _ .___ ._ .' .' - - - e la irimia
Nos bus do seculo 1›ass_a‹lH]¬ _? Í_i_I_1šliiiiif1gÍ'_ã_“äi;;fÍnh1ÍE Ú ‹Í,,H_

escreveu em seu I)z¿f‹1-oiiéffwflif ff '~f-WI) “W “ =o . _. - . : ¬- ~ lho. _ - _ - _ .¬ - f -nd); ._lLo_-. ‹_.a.~_¬a.t3. :will flmsmo, cujo v‹›t-ztlllllfl 6 orslm *“`i\l'¡“* * ». f¬ _» - orreu voor' 1.'f'*i*'-*'f'<Í*lí* ”*“i*#l-
HER mm 3' phmubm lnunuhi Iiímtillliii {)\'ÍiN 1le~:po-â-1~:='¬e a- - - . -. ¬ t - _ _- __ - '~* ~'~
O Im-Ê*"“'rCha' quiz 'we beu begum Ú - L 1 . -:mts vi‹àinhos.
viuva: na autiflfa lei dos e_1~¬`{`I*f'l*““$ 8 MS ii 1em”'_1Ú`“`* F" l 'i Í. _ toÉ . 1 _ Í-- _`¬ ' _ i 5 I-_ _. . .. 1-.. az-_.s .U ›n111o_f*cl11U ~1« -chamava-se a 1st.o.sn.~ca.fef .__ffi-We ” *iii “ . U I, ° _ , ._ - . - 1etnncto_ cousa *N16 *f-`*`^**`segtttidas nupc.1asde\1at.ei o nome :ie ,eu imflfl .E [mm que
nao queria, porque odiava a memott _ _ ,H 1 Ú ,WM de HW,
não fifisse elle o pae de 11i11a1:.1'e.a111;11tlU'fi Íiiiiixfiiit'

. -. -- - ‹1Íp'ƒfÍJde-z._r_:‹;tt›rt caiu) o eszlevltift 120 ff ~ _ _ _ __ _ .z ._ _, _ ¬ _ _ -_ _: - . ,-,~,~ «paz ezu i 119. 31.-Ê! tLLzà_l‹1 if?

BMI que mw www db fmltneh ML-indisi luzld qual Os-xi . Ú .H `| I na i ,I . B ,__ E ,_ - na

Pl`¡"m'WÚ hlämnm mi” hi_šhHÍ"i_'b im1{:,,¬,.-,. ,;,¬,z,¬,.-¿›_~1._:i-tiitott-se.
a_p,¡4i¡¡¡ d@¡;p¿r(11Q,¿1\'n O Still llqllštlfl it_.'.1lt,}1. .. _ . -. _L _, -. ` -¬ - , Li - {__~`.*_ _ _ _ ,_ - . r ~,1_1 tze1_..â_)i1síat-ršztld š _entretanto, chamat pelo seu inune ao 1. às ‹ 11

m - 1 1 'J-~* it nz.-cio.de só nnasino, tem o fflfzlfofü f i ~ . . - sm-¡¡-9_ .. . -' ' “ 'o 3 mais _sIei'al11iet1te toE por causa desse auxilio. out1o- __ _ 1 __7 _ ¬ › \ ,- " Ú. _ _ ,_ . ¬ 1), ,q¿.f¿.3¿. t-oiišiblftltdenom111ado p1‹z..~.fu1boâzzo, ‹ ale.1i1i_=~ luittpl¬{,}m,,¿HW¿m, ›
vt.ttzc1Z-zsfzçzio, m‹tstrz‹poz___'uo, nz.‹tnn.f~f› .1z'I*~=fã..f-iii s 1
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Todas estas palavras são compostas das latinas mriiia.-‹ e
Harpa-re, sendo a ultima derivada do grego, oiide ch.‹.~ir, cIiei~›'os,
significa mão.

A mulher, mais do que o lioineni, oiferece focos erogeiios ;
nellas principalmente distinguem-se tres, que lhes podein levar
á. apolaysia : o riiiorfis, o iitrrro e os seios.

As fricções do clitoris, bem que constitiiam o modo mais
frequente como as mulheres se inasturbani, excitam-lhes os gó-
sos venusinos, embora iia maioria dentre ellas não as leve ao
apogeu do gozo. Faz.-se mister que iini outro foco ~~~ o utero --
seja ribrado pelas impulsões de um corpo que o toque, peiie-
trando pela vagina. Eis porque nas mulheres normalmente con-
formadas, que se entregani ao peccado de (lima, não basta a
atti'ição clitoriaaa: e preciso que alguma cousa venha preeiiclier
o papel do orgão riril por siia introducção na vagina.

D”ahi esses pliallos usados desde os mais remotos tempos
entre os gregos, os romanos e os mais antigos povos, e ainda hoje
ein franco commercio na praça publica das principaes cidades
da China. Os pacientes artistas do Celeste Iuiperio levarain sua
perícia, direi mesmo seu requinte na libertiiiageni, ao ponto de
aperfeiçõai', embellezar os feios e rijos pliallos que tem tido
curso entre as out-ras nações; assim e que elles os fabricam de
uma gomma resina, que os tornam diicteis, macios, maleareis ;
colorem-u'os de rosa, dando-lhes assim o aspecto do orgão vivo.

A proposito deste instrumento, tao caro as sacerdotisas de
O::_ài~i. cumpre accresceutar que se tornou legeiidario o Pará., pa-
tria da borracha, por ter sido o primeiro a fornecer á. industri.i
nacional e estrangeira materia-prima para esses artefactos.

Si com estes phallos destinados á. vagina, a niór parte das
onanistas encontram prazer na inastiirbação outras sat.ist`a.-

I u ó . n _ 7 .zein-se com o simples attri to do ciitoris ; eis porque, ao oumz2..¬-mo
cê'-:'›fo›-ifano, deve-se juntar o onzniisiiio lirngiisicil.

Uma outra forma lia, poréin esta meiios rara, ein que a nin-
lher pole chegar termos da apolaysia : quero nie referir
excitaçao das :›ioiiiaT_iri.s i*). Eis porque, aos dous outios, cumpre
Juntar mais o oizrmzsêifâo âoifiiiinioo-m.

r l,*,.l :l'.':fflpí'Q,f.i'fJ Íffitfl ÊÉÍJIÚÊÍSHÍÍJ, Í_5L!1'Í() [IG (IRQ QNQ t0n]¡'u_-ft na SGi|1|](_›j¡_«L
foros de cidade. U bico do seio sendo, pela sua forma, uma niainnia poqiiona.
foi chamado iririniclon pelos franceses, que usam 0 suífli-io on, t-eriiiiiiacfio
de -iaigizczz, para o iilirniuut-i¬ro. Entre nos o sufilxo ão correspoiido iiivorsu-
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‹ iie recede o acto do onanismo mammfl-
- A en'scelm%ãi'iÍcii1mstâi)ncias que attiiigem o organismo Wlfiz1.10, 6 cheia ie of isqo ,úgumzs palavras. A moça procura

me¡~ecen‹i_o.n_os Pfecha;-qe um SPM apüsünmsi resguardafie pm.
ficar só; m.tmÍ¡'a (;m.¡0Â,if1a,zle abëlliuda. Sentando-se depois ein
todos Os mewëlh arria a camisa até á fiiflwfäi Döfidfi 3- defifiü'
liwlite ag egtpe llli)ii~‹i se e reinirase Ha mesmo nesta P1'É'*'Í3* W'eroo uso. '- ". d - 'ii il. . tis apalli ea oto de razer. o assetinado a. cu* , .
Mllg mi? Êtširildrno dot; bi'flÇ0“*› 0 bfllfiadfi (hs pümas em amem*eo Os i i- . ' ' lÍ)l'E'f"¡¡Ê. -tiansiraneeaco ..tludo, tudo a. es(1t(iinJulz;OeneLg1c¿t;a¿güâgii do päde .amm paSSa_a B

e um suor vis is : s . ,› -. - tenue nei oeiro,. -- levantando em torno de si ,zepassa-a freuetica, _ _ t ia apena O corpo
.lhe os encantos da piepara or . r Pque augmenta _ 1 ¡ _ ,le seus mea-l. . e exha a se

36 me amollental eöpregmçam 0? 1 R iidainente. . - ten-i._Eisomoinei1to. fll _ fcos acie catinga, que a ton _ _ Im? as_, - r - Q com elles comp? _* 'touia_ dous macios retalhos 'ilenié tmlüä as seu W105' seu
inamillas, podanilfí)-los (g‹âs;;o::.aI_mÚre Simñlmneameme lançado
corpo, como iiin 00 _ _ d. deâmmhe-.. ~ ' fria aos arraucos o pao fogo e ao gel0,ql1@U11a É es 1 . . m el. Che,

- -. ¬ lde ella tentaria interro P -cidas sensações, que debe _ _. . ..,.,.e_1he. ,, _ . - -1,-gl calefiio peico
gouo Instante do Êbpausmoli lneliiiiimods e pernas se estorcemza espinha, o coraçao tumu tuo-,_ Éntrebgnzo o prazer nao foi
dir-se-hia uma cobra ein agltflçíw* J t m __

l t Alguma cousa lhe faltou- o aconchego de ou re ,coinp e o. _' ___ nem_ ¬ linente uentes (1
talvez! _' 3' fuga” .de duas peuebtl%ili1'iÉento viril --cervtamentel
sabe! - o magnetismo de um ins re artisše entre dons Os
- cujo attrito, augmentandü 0 llfflfieff P
languõres. -~. i fcaz. - me ant ien .i

Tal 3' Ongem -desta' confidencmseqlfeliffneiiergias de suaouvi-a de uma cliente, que 0111011' ia ~
robusta vontade.

M é t 0 já de nos occullarnios do assiimlltü Pfincilmlas, einp
d'este livro.

- ._ '. -¬ _ nao. como alsflfie mí* 3mente ao augfllfifllm-IVO 2 H Palavra* pÚm"¬'iMi?iÊa antes uma sfflfläe *ki “im
darnente traduzem o vocahulo frances, blg" _ 'fz o sumzsoesianal_ . .. 1 ~~_uma pequena mamma, entretanto Qu”, 11€* P5-iii* ra' *"“'Ím Ê* ms 9 maseiiliiia11 0 5 . .de diminutivo em P0i'tugi1Eufi.‹*0H10 9111 lfitlfli- S1 11 ÍBITI11 395* ‹~.¡ nifl-. . › . . É .. 'fl EKÍSÉB Pflfa :~ Étambem a palavra seria um d-iniinutii 0 ¿LÊga¿¡§I;;`ê?asJ lieuiorrhoidarzas foi
car os, pequenos tumores que a conišer
surgir na extremidade do tubo digestivo.
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_ 11
Perversões do instlucto genital

Por que ha no sexo feminino estes tres príncipaes focos de
erethismo, as practices do peccado de ON.ii~i são mais variadas
na mulher, que no lionieni. Eflectivaniente, não ha neste sínão
um foco de excitação: o penis: é por isso que as variantes
podem apenas consistir no instrumento de que se sirva para as
attri‹;ões essenciaes ii apolaysia.

Uns utilisam-se da propria mao, e a masturbaçã.o propria-
mente dita, e estes são mais numerosos; outros biiscam uni
corpo qualquer em que produzem as fricções: o leito, o proprio
travesseiro, qualquer orifício ou fenda de iim corpo iiianiuiado.

Houve aqui mesmo, nesta Capital, uma casa de negociar
productos para soltzárões, a loja de Madame T. . ., onde, no re-
cato de um esconderijo, por traz do balcão, se vendiam troncos
de mulheres, e androidos, confeccionados de borracha, e feitos
com a maxima perfeição, para uso dos celibatzarios, dos inareantes
e dos androphilos, qiie, ao se utilisarem, enchiazn-nios d'agoa
tépida para dar-lhes a temperatfura normal do corpo humano.

.alguns variam o processo, attritaiido o penis pelo entrecru-
zamento das coxas.

Muitas vezes, principalmente nos internatos, e uni trabalho
innocente que descobre ao joven estudante as sensações do seu
principal centro erogeno: nas lições de gymnastica, fazendo
ascensües pelo mastro, ou mesmo, de pernas cruzadas em torno
do trapézio, as fricções dos orgãos genitaes trazem a erecç-ã.o, e
despertam os sentimentos lubricos na cream;-a.

Porignal processo operam as densas, a equitação, e, sobre-
tudo, a machine de costura movida a pé, que podem produzir,
nas mulheres, um attrito voluptuoso dos grandes labios sobre
os pequenos.

O abuso de alimentos aplirodisiacos, tambem chamados es-
perraat-opes, taes como peixes e suas ovas ostras camarões

I . , L-,I I I ,lagostas, etc., podem ser indirectamente uma causa do vicio de
Ones, por despertar muito cedo nas creanças appetite que só
mais ta d (1 ~' ' ` 'r e ei era ser solicitado. E actuam estas substancias
iäomtatanto mais segurança entre nós, quanto o clima tropical

es 'i' ' ^ 's regi ies e. como se sabe, favoravel ao apparecimeuto pre-
coce da puberdade.
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O homem és escravo do habito: aquillo (111% faz Úflãfii Í-iffsi
I elle 0 repetirâ. 9›g01'fl› 811150 já PW uma f'*"Éa Im'' ' 3ll'-lan” Vez 'neoessafianiente é filho. dos factos antecedentes, c

plllsõlígdgiiíeqiiencia será. tanto mais energica, tanto mais im-'lue P0 - - . ' - tfda- s‹ .es tivei sido iepc 1 . _
i i . . ~ .«. ' libricas. a prin-. - . . ~ aa. iiactlczfiä 1naúrcii1'11fl1'1°*>› “““*““““”“ °“.""Ê“g '_ . - z-à um

9,1910 alle é simplesmente uin vicioso, mais__tarde,_porefn, ___._e______________ _ ie wniëco, lia itos riciosos, e- -
°"fe“"Ú` 0 que em? poi-gi í fl arraistando comsigfl todas as con-
riurmemre mim neovllose bi-Íiiârlõcs do systems nervoso. Assim,sequcncias ataes (_ as p , » ¿ . _ ___ _________________ _________________

' ' ' =- te cuidados nieticulosos, co _ __ _primitivaiiieii , _ __ _ _ __ ___,____ ta,.,1¡._¡,¿n,,-
são capazes de i encei o_o _______________z0__ ___e_____ acü,¡S¡,11¡3‹lr›s.

~ em nevrose o z *' _
fülmadüf' 1 .- _e~Êigein medidas extremas. _ _
ouü-quam O Mod li bitos inveterados 'WG os illoliuaqoes vi-E` no caso e ia - e i 1,1% R um. -- - . ‹ e auctores como i ein
310535* sao Gonsldeumas wii allglilllšfi com tal tlieoria. ou teremos
sonhado teriz.pfi.¿mi.criifr› y‹?n.z_a . ,__ _________ __ _____ñ__¡çã0 de ¡,¿.-m-
de modificar. nos coniiieiidios di: l{.i____io______,____._______-___ ex___________a____ de
P¿`¡"a”"¿m`t0° Íionslderaildo Cgi?-rimataiitos teinperainentoä flilanm-°”'~ ' teriamos .:.: .qualquer oigflzo, B _ -_, ._ ..Õ¿,.e1__,,¿g-ai por_ .- *ecc mais ias z-
Orgaüs' ou emcw.-_-O qminlliâiäiãicntii genital.completo a tlieoiia do te I

Z-í_í____1_í

. ¬ se en-
Ja alliidimos algures as practices r§ë_'äI_ÍÉÊ_Íí:í~*a3»__Êl_:;e____ L___S_

tregavam as mulhems recolhidas 391? cimni a uma dellas -- Sariio.bos, e especialmente as que se attii uia _______a___ _____a__ às _________S_
. A111, pm-om, eram miillieres feitas que se p___ uma ____S __________ t_____d__
que se debochavam 1'B01PI'00&fl1BI1tc, cat .
a responsabilidade de seus actos. _ . _ - . _ _ DES.. ëm egarlptzül lilllsiríš, __Em tempos mais modeinos, P0* 1 . .. . liorriiilante 1195 mwLances, refere uni facto 1101 tal 30118 .I - ¡_,.,m-. »~ ‹ - eferil-or. 11H11Í°'m'3 3'me animo a compor PHÂWIRS Pala T_ -- 1 creaii .a. 11 QIIH1* Êessorovei' o proprio texto do auto: . _‹Í_111fi« __ Ê. ¬_ Em ,_.,¡¿,. vistesde___..a___¡ma_ ama mgçg, ez robusta, depeiecia a ollio..

. . _ estado; acabou-SB.procuravam os paes, aflilictos. & 031153 des” _- - .. a. l vras iara oSPU*1m' *oupor descobril-a; porem, Onde acha? 3'3” 1+ f 1' , mniiadani esta iu e iz ex ›su1-preza e oolera, quandfi en‹ä_›iipt_i_Ê_1_1__Í-________ a____,_____ nzm,,,,_ Sucçaa
immovel, com a creancin 8. fil . ¬¿, os Seios. . ¬ -' alimento (1113 rascorosa e inevitavelmente esteiil. Em
lhe poderiam dar? ! l . . . ›
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A de irava ao vem desde muito cedo. E' maior do ‹ ue ei Ç l E
ralmente se pensa o numero de criadas ', amas seocas, e até deleite, que acceud " “' ` `em nas crianças as priineiras luzes *l

l _ _ ie uniaeiauima que em breve terão de ooiisumil-as! E vein de longe
esse inicio de *' ' ¬coiiupçâo, poi essas mesmas a ‹ nein_ _ 1 eiicai'i°ogêi-mas de velar pela sorte l ll ¬ o ¬ 'iaque es que nos sao cai os.

Os antigos, mais maliciosos talves, ue, pi ' iii em todo casomais oliservaiiores do ¬ ' ¬que os niodeiuos, tomavam preoau ü
ie . çfesp ' zmaturas para defender os filhos contra ` ` `_ as iiijurias do vicio.Juvenal ja dizia :

.›i1'Íi_i'eÍiiiê'i ‹i‹=Z›otiii' puma i°‹*e'¢>i'oii¿a‹:t, si qizifl i'z‹.i'pe puras; -nos
ter gizcrri roiitemzisfsi'-e`s otimos.

Mas. voltemos ainda ao teuipo em que a Grecia, e seus do-
miiiios insnlares, davam ao mundo a palavra de ordem em todos
os ramos de progresso humano. Por mais que se distaiiciein as
épocas, elias se assemelham entre si, coiiio os dedos da mesma
mao; assemelham-se em seus impulsos para o bem, como em sua
actividade para o nial. Quer isso dizer que, iia Grecia, si havia
entao os grandes artistas, os extraordinarios philosophos, os
ralorosos ,guerreiros e os alevantados poetas, existia tambem,
perdida no meio dos mares, uma ilha, Lesbos, cujo iiomepassou
a posteridade, não porque se tornasse iiotavel pelas artes, pelas
scieiicias, ou pelas lettras, mas por instituições unicas em seu
genero: as oelehres escolas de Zi'boi*t1`naga-iiii. Ahi, mulheres lia-
beís e practices iniciavam as aprendizes em todos os segredos
do prazer, em todas as variantes dos gozos seiisuaes.

Mas, estas mulheres bellas, langerosas e innervadas, tinham
uma vida de pensiouato um ', a especie de comfeizto (sigo. Coin»prehende-se bem o que seriam essas casas em que só existiam
pessoas de um sexo exclusivo, moças exaltadas pelas lições quo-
tidianas que recebiam: a theoria nao devera satisfazer, a pra-
ctica decorria naturalmente.

Pois bem: este aconchego constante, e -- o que mais e -~
ie;-rgraflo, theorisado, tornou na historia famõso o nome de Les-
hos ; dahi, a expressão lesbfiamfsmo para significar a homosexua-
lidade feminina, em todas suas formas. Nem e de admirar que
este desvio da ordem normal se apresente no sexo feminino
quando acabamos l _ - ' i_ ‹_e estuda] o no masculino. E haverá, sob oponto de vista dos impulsos ' ' 'geiiesicos, distincção entre os dous
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` liuar para° malmente deve o homem se mesexos? Assim_com;i8l;°rE¡ ,,_q¡¡alle se desgarra procurando gozos
8' mami-F 6 ääimefide iiresumir theoricamente fille tambem 3 mu'ng p]'0p 10 H _i '

, l se dos arrar. _ ,_lhfll P055” por lgqä uma ggeuesico, sendo um acto pliysluez 5°
De tac-to' O I lp sexos si o psychismo de um sexo vaflafififlPoderia variar não 1 celso Mag wmø isto não se dá, de ¿,,m{,¡u¡,. É

de todo em todoo §n°d“a;n ['16 pai- 3, moralidade psychica masculina
quai assim com ' s mesmas variantes a anor-- ' bem podem ÊBT HHe a feminina, tem. -- lher. _
maluiâdt? do horliflanoizlileioiiildla e affirinada pela observaçao, UBES 3 001103 Ê b ira uasi- - - -;¬ to encontrem arre flque as perquisií;Õesdsoáiireltgäitímšgâllcom que as lesbianistas se
inmpamvel no clllfiiöíësl Todos os especialistas na materia não
resguarilam de (iiiilmerosos exemplfls Pam- tirar Suas dfiduüçüesise baseiam em ,.. I mas 0¡,¡;¡z,›e¡-am_ .° › fessain ao f 8 P01135 piüpl 105 O 0011 1P°1`q“°f *Ê _ . 'z 3 desre radas.

mmfidencms Siimlle Smiii gleiâtliíoãiiiem desiiivolvellz 3 59" iam* ÚO 3.11161' O mme - L d Zegiišo ' SHE»
' l cido cielo nome €_ ~ » - _

da ml-über pela muweri? `hšI_ÊPc1~iJd1d{-e liIi'i¬Eri.i‹.:N,i. Poetisa e philo-
prmmpal Sâflcerdätlsaa ¬üllições innumeras discipulas, QUE Pfücla'B0Pl13'› 3°” mm S Sum ^ (1 ~ la. mulher..- .- - a. mnlhei pe _
mavam 3 supçnqndade do miioito mais do que os uramstas, seAs lesbianisÊa_5= Êoin E eee lhes honra o sentimento do
encerram e'm Elma dlscurlšagegsiii sciencia. Cumpre not-ar_0_i1ePudm., pregndica ein tono 1 c0nfe,,,,a,~ Suas, inclinações nao e

esw vexame que tem Ef as { li ses elevadas, educadas :ee 'mm'
peculiar' nem emmS1'va!'áS ct`aiÊas guardam esse segredo com odonas, mesmo as mais liber i ›

sino recato. . ¬ ‹, - a na terme Ez pm. isso que esta parte do nosso li» ro iilaqläièllälêlas qué
. - ' minsõb 0 Ponto de vista P1`3fÍ=1G0› as mump as

tornam extensas as demais. as ecialmente dos gázüs 583,385,
Na aamstaçao dos giszqãe ' ciida qllal encontra, de seu medüí

não ha bltóla qqe os delfiml riedade em taes satisfw;-eee, B ep¡.¿¡eg; ha, pois, gran e iva com que certas mulheres teaham
esta variedade mesmo olhe sam E. ainda esta va,.¡eda¿,_, que
h°"`?¡` á3i"°lÊç°35.'3°m ümlatouicosz a niulher com o se Iífifi'explica os amores idéaes e pu 'he 8 alma, 3 `,¡d& 8 as ¡das! en-
eu em uma outra' que me B cb não vae achar na aPProsiiiia<;ão
contra 86208 B Ventmas qu anifesta esta variedade no cha-material.. De egual modo [SH m eílas experimentam.
mudo papel activo ou pesa!-U0, que *
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A forma mais commum por que se einpenham as mulhe-
res nos gózos lesbianos e o con tanto e oflrífo mutuo dos orgaos
sexuaes (sérios a‹;›ç.m1.'\mol. E esta êttt.r'i‹;i'L‹› deu aos sahios en-
Sëjfl llBz› bllscaiulo no grego a palavra que a. traduz, denomina-
rem-na frzi?›z:z¡¿.-›:z.o, e coiiseguintrexiierite cliainareni f›°r¡l›‹‹‹olo.~.~ as
:nulheres que se comp›raze1u em taes fricções.

.l¬1st..a forma de lesbianismo e a conunum entre as donzellas
e moças recatadas ; não e ella.. entretanto, que ¡z›1~o‹l‹omipz,z um
outro meio. no das mundanas : alii, este s(›a.t.trito1iao hasta para
satisfarzei' gosos que ellas ja tèni fruido por demais ; l›us‹a1n
outro processo que llies proporciona prazeres novos, tal como o
coito buccal (migo c11r_*Pa1›1mI‹1l.

iforu Vrarzr acredita a maioria dos escriptores que o fre-
nesi de S.àPn‹:› arrastava-a. para esta ultima foruns da anomalia
sexual ; dabi vem, apesar do protesto de C|í:N.-ao MoNc.~\U'1*, que
innocentara a celebre discipula dos ronventillios de Lesbos, de-
nominarem a esta forma _ .-apIz,z`.~f«mo.

Assim como succede entre os uranistas, tambem entre as
sectárias dos gócos lesbianos lia mulheres que se apaixonam por
outras :null1ere~=, inteiraniente, doud.-zunente, até ao escandalo.

Em taes circumstancias, quando a paixao é correspondido.,
os mutuos votos são muitas vezes satisfeitos com a. formacã.o de
um lerem que ha plena e inteira conrivencia marital. Elneste
lar_ nnisesual que predomina a forma lesbiana chamada so.-
Pfrwillfi. Al1i,eada qual exerce invariavelnionte o mesmo papel :
so uma fnuccrona com os labios, e e a esta que os auctores
attrrbueru o papel de fzcfmi, emqnanto que chamam á. outra
possa ro .

Pf*_€2*'*› entretanto, venia aos ezqiecialistas no assumpto, não
para rllsconlai' de tal ciassifirzziçrâtrr, mas para nào alcançar' a
dlfii-1fif«Q3»IJ_que possa estabelecer a actividade e a passividade
em taes circumstaucias. Elfectivanifmte, actividade em que?
Passwldade em que? Ambas se satisfazem por egual, e é nesta
äafläfflƒš-ão que esta o gozo mutuo. Si fosse real uma tal distin-
ccao, identico. poder-se-Iria fazer entre duas tribadas. Uru, é
evidente que, neste acto de fricção, não lia uma que faça o pa-
Pffl =-'1f'›É1VU, 8 -- outra -- o passivo.
qu? Ííifilmaélãä :'na';1:orrnal.i‹la‹le mesmo, não sei porque dizer-se

com a confoz.mill‹ lilo .G d. m.nI.~h.er pasgmfi i ambos' de acwrdoL b H E i .ar e e selismgafis, sentem prazer por egual, e
ra a iam com a mesma actunlade, porque o oI›¡¿¿¿z.iz,=0,e um ao

para ambos.
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Dizia eu que nas mancebias lesbianas cada qual das asso-
ciadas exerce sempre a mesma funfzçao; cumpre agora accres-
¡_›,ent9,r que ellas são ciosas do papel que exercem, e_de nenhuma
sorte accedem á. sua inversão ou troca. A proposito, occorre~
me ter lido um facto citado por Mo1¡1.: (luas mulheres vzvlam
em doce e amoroso enlace; um dia propos uma dellas que
nao fossem seus labio.~=, mas os da outra, que lhes prcp‹n~‹:.u›nas-
sem o costumado prazer. Esta ultima revoltou-se contra a
proposta ao ponto de cortar rlefiirztnfamentee o enläíifš Em *LHE
conviviam. , . n.

Entre estes cosafs nao é raro o ciume, e por 1ssoa_vn-Ita
de qualquer mulher a um lar destes e rigiada com isneticulfisfr
cuidado. Mas tambem encontram-se alguns cr:.so‹::-.+r, cu_]a udeli-
dade faz prolongar inrlefinidamente a conrirencia. Ú _

As saphistas, entretanto, perseguem, de prelerenrfla. as
moças, e - o que e peior ainda-as ioz¡.›Z›‹oz«z,.z›, cena egual furor
e descaro do homem que persegn_e a 11ino‹;.enc1a;,‹;§1l1=1l1H'firz
vencidas na lucia, e mais tarde, nao experimentouili›¡lH`ƒ»fl1lfi*~_s“**"*
erotismo, atiram-se, então, gastas, as mulheres 1nrl11st11,arlasíi1r›
commercio do an1‹Í›r, com quem possam trocar, em igual e.~pasn1o
cynico, as mais requintados volnpiasz assim tambem, rnuztorué
nranistas, deixando de ser pacientes, passam a ser 15*-S-_'~Í*511Í'f“-`~='“~ Ú
race-verso . _ . -

Não ¡-3,1-0, um,-15 ff outros, cada. vez mais aviltarlos, emnao
mais podendo, em sua furiosa embriaguez dos instzincmz-.~,_ :=‹1t_1r›I-
fazer todos os desejos da carne, descem celeres a escala lorena
das asquerosas obscenidades. ,

E' de Célio Aureliano esta grande sentem,-2-z 3 fieilhlulpllo
solução do problema que vamos expondo: ‹‹;Z\ao se mira.
mal rzörporeamente, -é ao moral que cumpre íalar, por que eo
o moral pode refrêal-o. . ,__ ¡ ¬

E isto affirmo, e aqui registro, Pflffilllfi <1_11Í-1`0S_l`fl111f?f¬=z_*~*ll li?-*si
9 entre elles Parmenides, pretendem que os 1i1re1't1rios_-sara riaêis
desde ao nascer, si e que o não sao pela prop_r1a_eollfiellisflfiinëqif
seu pensar, as sementes dos paes, quando intnaalueutie énš
turadas na cópula, geram corpos bem coiistitlllilflãš :~i_*:_l;¿'í
predomina qualquer das sementes, produzira um izuusir um U.
sexo que a. forneceu em maior ou mais fo1'te_l311111Í1*1U› Püifiitfiil-
neste acto, como em muitos outros, a qualldaflë Sflbfflllllfi 3
quantidade. Si esses espermas não se al_l1ar_em exact.ameC:¿I§¿
proporcionarâo productos da mesma especie. e cer_to,q;112:-S sm.
que por acabar, imperfeitos emfim: esteãz ffilmmi ai* l ¬ “-'
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aquelles, ei:-apos, (s~ic); aquell'outros, a espera de uma cir-
cumstaucia, fortuita embora, para resvalar para este ou para
aq nelle lado.

_i_,_,,....__..-...-›------í-

Dissemos que, para refinar, em todos seus termos, a sen-
sação prazerosa da cúpula, os homens buscam cercar-›se de cir-
eumstancias varias, at.-testando todas, quer o poder da imagina~
çao, quer a desordem de que e foco e origem o apparelho gene-
sico. Si é verdade que, para attrahir qualquer homeni, procura
a mulher meios que falem ao alludido requinte, não e menos
certo que o individuo masculino naturalmente aprecia as for-
mas, na plenitude dodeseuvolvimento, d'aquella que o solicita
para sat.ist`açã.o de seus gözos.

Entretanto, pervertidos existem que, para cevar sua ln-
xuria, vao, com a inconsciencia do crapula, colher a tenra flo-
rinha que apenas começa a abrir às orvalhadas as primeiras
petalas da puberdade: e que, gastos physicamente pelo abuso
dos gozos, e moralmente aviltados pela decadencia que esse
mesmo abuso produz, pouco se lhes da com prometter um futuro
que poderia ser risonho, arrastando tambem a depressão do ca-
racter da impubere que o monstro sacrifica.

Acredito merecer tal depravação anathema mais severo, do
que todos quantos temos descripto até aqui; eflectivamente,
nestes, o prejuizo é tao somente para dous individuos ja gastos
pelo exercicio das paixões, emqnanto que, no primeiro caso fi-
gurado, esse prejuizo estende-se a um futuro muito remoto, pois
o desnaturado sudoca os anceios de uma innocente, matando no
embryao o germeu de uma familia que a sociedade perderá..
A impluznze, que assim deixou de cultivar os sentimentos do
pudor. nunca, nunca será. esposa, quando muito cultivara a
mancebia. E, por isso, insisto, o causador de mal tao profundo
que se prolonga e alastra muito além de dous seres sómente, se
me afigura um criminoso que, em tempo algum, merece atte-
uuaçao.

Por outro lado, individuos ha que, a contrario destes, ca-
tam as subtilisaçoes do prazer, não na perfumado. infantilidade
que se inicia, mas no edificio ja em ruínas, nas velhas; taes
mulheres, explicam os depravados, acreditando pontuar, u'essa
original abordagem, a parte gõzosa de sua passada vida carnal,
poem em contribuição tudo quanto sabem, tudo quanto apren-

_ I'

5
_ J

deram u'um longo tirociuio de cincoeuta, sessent'annos, e ás
vezes mais, excedeudo-se, portanto, incomparaveis, nos preces-
sos e gymnasticas de causar sensuaes satisfações.

Os velhos, principalmente, sao accusados d'essas obsceni-
dades, porque seus prazeres carnaes tornando-se cada vez
mais escassos e difficeis, levam‹-nos a procurar novidades cada
vez mais lúbricas para lhes despertar os orgãos amortecidos ; e
Célio patrocinou esta falsa supposiçao.

Mas, si é verdade que mulheres avançadas em idade, mais
do que os velhos, lançam mao desses recursos para fazer renas-
cer o gozo qnasi a apagar-se, aproveitando-se desse estado de
omofrmolitlodc para excitar as funcçíies genesicas, por outro lado
não e menos verdade que os otflhos não ‹:strf:go›~Ios, e não de todo
corrompidos, refinam o pallodar, não com o sordido, o immundo,
o asqueroso, mas, inversamente, com prazeres idéaes, desde o
ósculo nos labios de uma criança inconsciente e pura, ainda não
gozada, até ao beijo applicado a susto entre as rozadaz'-z nymplias
de uma donzella.

Nao, não é a velhice que se deve accusar d'essas obsceni-
dades, mas a mocidade estragada pl1}'sica e moralmente cor-
rompido. Ateia-se um incendio, no organismo de um velho, com
o espectaculo dos prazeres mais puros; collocae esse mesmo
quadro deante da mocidade abatida, e esta. se conservará. muda
e trouxa. E' porque aos pervertidos só actos contra a natureza
despertam e seduzem.

Aquelles que accusain a velhice de taes immoralidades,
dizem que o pescado é mais car-noi na idade avançada, que na
juvenilidade ; e d'al1i concluem que esta e menos libidinosa que
aquella; e isso explica, accrescentam elles, porque Lfesoma
tanto captivara Calígula; e Diana de Poitiers, Henrique II_.

As veteranas, diz a unanimidade dos autores, são e,r¡.o=rz-
montadas, o que vale dizer- altamente practicas.

Mas, por que attrihuir a essa experiencia, e nao a espon-
taneidade natural da propria cópula, o segredo de sohresaoircu1
as velhas às môças *P Sem me louvar no atlâtgio -~ tiger: za‹*rz;f em
tatha velha, apôiaudo-me em outra, ainda que falsa, apreciação,
de que a. mulher quanto mais idosa, melhor, explicarei o facto
por outra fôrma: a veterana, accedendo a uma solieitaçae,-qtte
bem pôde ser a ultima, lança mao dos recursos que lhe deus
experiencia, pondo em jõgo todas as prendas de que pode dispor
na occasião para reter quem talvez por desfastio a abordou, e
que ella procura transforlnar em amante efi`ectiro.
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Scientificamente, porem, outra é a explicação : relaxa-
dos os teoidos da vagina, já maoerados pelo attrito, a veterana
oareee de esfiuçai'-se para dar a esse tecido a qnasi extiuota
energia, e para isso e obrigada u. eiiiipi-egal' todos os recursos da
om, pode-se dizer, para conseguir seu lim, que e attingir o es-
pasmo do organismo. Ora, para percorrer assim toda za. escala
dos pi*aaeres, necessariaulente devem precisar de mais tempo,
e portanto tambem de maior numero de contorsões, o que tudo
eouoorre para torna]-a.s mais deseuvõltas, sim, mas nem por
isso mais depraradas.

Eno-etanto. nao ignoro que Elepliantis, Philenis, e outras,
descrevem em suas obras as -own-sims e poslig'õ‹.*s mais lubricas e
indeceutes que se possam iniagiuar : Aretino e Cliorier, á ellas
conlpaiadas, não passariam de tímidos aprendizes do oliicio.

Não admira., pois, que, tanto os mõcos, quanto os velhos
satyros, se deleitem com a laseivia. d'essas mulheres assim tao
habeis e experimentados, que, para serem perfeitas, devem con-
tar, como já. dizia Ovídio, mais de sete lustros : ve~›'z.‹-m. nooeret,
o:-ads rapreissonršs z.=ocorr -ifrlu'-äcfz.

Mais adeaate, teremos occasiao de voltar ao assumpto.
 -fiibi

Iuuumeros poetas celebraraui o amor entre homens. Nas
edes de Àuaereoute poderiamos fazer larga mésse, em abõuo
d`aqnelle asserto. O bztnzeiro caiitfu' das rozas lamenta que o
gergeio dos passariulâos tivesse interrompido o somno de Ba-
thyllo, que dormia descuidoso nos braços da Aurora.

A I-š AT H YLL(Í)

MEU Bathzrllri E o lion; que estamos
nesta sombra deleitosai
Como esta ari-'ore Ú Viçosa É
Como alastra os fioreos ramos,
que aura embala a suspirar!
(Juve a fonte, que murnmra
nao distante deste abrigo l
Com tai ooo, com tal vordura,
com tal paz, com t-al amigo,
quanto e dor-o o repousar !

ifzyríra do .£nacroon!e,\°eraã0 de Antonio Feliuianü de (_'ustl|li0._
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Em outra. ode, descreve Anacreonte iodecorosamente o re
trato de seu querido Batliylloz

` oeruaro os eàrnrtao

P|:~"rA-.wi 1-: agora i~f»ati1};llo,
Bathyilo. o Ira:-11 predileeto.
corno fu \'0l1 flgllml' :
cabello it Ilasceilea preto,
nas pontas ja de outro est;-rio,
que lembre o esplendor solar.

No alto as madeixas
em no r.-.on1prirnidas,
df-pois 1.-sparZidu.s
em livro olldrur.

A' joven fronte macia,
pura mono o oriaiho puro,
dom o`r‹'_›a de p‹'¬riei‹;ao,
sol1r`olhos de azul oseuro.
do escuro azul que se haria
tomar, pintando um dro‹_fao.

Us olhos bem negros
iiiculqilem firmezu -,
serena lliaiieza
lhe adooe a et~;prossao.

Yo si em seu olhar oxprinies
duas cousas que, em mistura,
sabe elle só reunir :
de Venus meiga liraudura.
de Marte assomos suhiimes. _ _
A repulsur ‹_› a. attraliir,

por modo que. ao ri-l-o.
esp'rança e receio
no fundo do sr-io
se deva. sentir.

Por suas far-es rosadas
derrama igual a do um pomo,
alva penmlgein subtii z
mas summo tonto. em ver remo
nos das n cor bom oorada
do seu pudor juvenil E_ I

Seus labios tao flnos, 1 ~
o tao eoiirinroiitrs.
duvido os presentes,
pintor meu, gentil E
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Ein siimma, si to e possivel,
fase que seja fallante
a cera deste painel :
:rente bem larga e elegante,
pescoço eburneo o flexivel
de Adonis copia fiel.

No peito e maos lindas
sem iiiedo figure-o
uni joven Ii-Ierciirio
teu sabio pincel.

Nas coxas Polliix valente ;
e no ventre arredondado
um donoso Bassareo.
Sobre as coxas, encantado
thesotiro de um fogo ardente
mostre, niostre, amigo meu. . .

vir já despontando
a. fervida idade,
que a papbia deidade
ao goso elegeu.

Mas a tua ai-to e ciosa;
as costas do meu Bathyllo
não m*as pintara talvez;
e e pena, que em tudo aquillo
de que nelie a vista gosa
nada igual às costas, ves.

Dos pes graciosos
que posso eu contar-te?
iismera tua arte.
fazendo-the os pés.

Que hei de eu dar por tal pintura?
Todo o ouro do Partolo
tanta. valia nao tem.
Daouella estatua de Apollo,
portanto de forniosiira,
faze, Bathyllo, o meu bem :

e Apollo, se em Sumos
quiseres ílngii-D,
do proprio Bathyllo i
copia-o tambem.

Lyrics de zinaersontr, versão de .antonio Feliciano de Castilho.)

tim pouco mais recentemente, o poeta Theocrito, em seus
Idyllies, entõa calorosos hymnos á. pederastia: ‹‹ Vem, vem a
meus braços, Ó mimoso Artes ! Depois de uma ausencia de tres
noites, a Aurora trar-te-ha afinal? Vem. . . vein, que te espero

 --s~~ -

--» ici -»

01530 O desejo nos envelhece quando esperamos um só
3%! Oh. possa o mesmo deus do araür ser favoravcl a nos, L

a.mb0sl› . _ -
As relações de homens com rapazes, isto é, a peâlesiastlfiz

eram cousas tao commons e normaes na Grecia e na antiga
R ma que Horacio em varios pontos de siiasodes, canta a bel-
loa de jovens e ii satisfação de com elles conviver. Pausa~
e-is uz, _ gešundii refere Platão - se levaiztara contra este

Iâ:,,W'¡¡-(hamonto sexual, chegou a pedir severas leis que penis-
lomo.-exiialidade. _ _

sem äaf üelgäbi-o retirada dos Dez Mil, era licito a cada soldado
si o um ra iazinho chic. _ _

levarN§,miIllliag de Cretêi. os homens raptavaiii meninos bonitos› ' " '- . as.
Gomolilzgj(Êši':cIiÉrtiÍJi]›iiiñtšëxiáiiiiišnte na culta Atihenas, okliouieill

._ -~ '- '- of ~. -ii es io seu scfo.se
as pšëltitdtlds.,Distribuídos naturalmente pelas diversas clas-se ‹iisinâ«iiafl›-se Se» ‹1w@fss ‹1@i**i.m*t“@'ie_= W?
Pederastas activos Pu ~=‹1g'ii*I1\1f3-”5¬ Í-itflfiifcfz U5* IW»1*fil1'í*'f=* U" lfi*-*~

.."'. P '.

bia dos Cezares Nero, a fera terrivel que tao ii.t1'U¿-lllflllffl
grafp ' - - ~ ntdm oraueos sobretudo os cliristsiiiãä» Hiiife'
ägƒvsãäglgoiiiussaliigfaçâopa um seu liberto 1101' Hime D0*`3'Pl1U1`Úzque fazia O papel de 3,‹z.t._1vo, p_z‹ema_ndo-o docãiiieutelani{;aii;l.rr;z__›Ú
pula; emqumito que o privilegiado 'do iinpeia oi iomal_a.ime‹a0
papel de passivo era Sporo, QUÊ» 1flVB1`SP‹‹111'¢11l5*fi› HW* 1
caclia 0 até fazer sangue- _ _ __ _ W _ ¬ ._ _

ziam-se constanteuiente premar. Ullfimfšfi-*J Êsid f_l_“_**} *~p};ñš,1ei
como galiëinos, em inalaxar t.odas_ as partesdo ci;-.i`¡¬ii ci;
tflmfime nú; tal Ollemçäo em pmncada _l}Êši,ilS matilfioiieiiliiiifdiiiiii
raparigas e de meninos liabeis nesse selvitvz älüe ,el { u_W,Ú
delicadamente todas as articuiaçoes, esticaiiioias É ši`fl¿eL:[_i_
em quando para que dessem estalidosiulios agriti ‹i'~*'r_ -1.1-te_=w« em
vainente, depois de cada l>1`6l1*fl›z*šÉm› U liiiliiiäfio ¡`ne`fl¬aVe¡
uni estado de calma, de bem-estar, de frousl if-0; t P» ~
abandono, mais voliiptuosos do _qi1H 0 i11`U*ll1`1° LÊIÊU; m dum

Marcial desenhou as tradicionaes ,iii*e111_1~1lÊ)111”f1:{“_:”fit, Wifi
versos, que para aqui traslado litteralinente.¬ eicit omiišns
corpus arte tractatrix per manumque doctiiin sparg

11 H. 5-
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,m,_mb,.¡5 -U, P,-,riiirtiitfif-fz. ¡1f_~i-cp,-1-p O Pô;-pf) com urfr' ‹i_‹¡~¡{, ea-.-¡;|¿-¡.
¡r'irmf'1o ›n‹zr:Íiui=mii'z'=* of afltist-›'fr‹i1‹f mdo soon' l'o‹lo.~: «os iizi‹oub~ro3)_

As proprias rap;i.ri,‹gas se faziam iaiifts-.‹‹v›°, ao saliir do banho,
serviiuio-se para isso de robustos gorzÍHo.-; de feito, as iiiilueu-
eias sexuaes nao podiam ser recusudas nesta espmzie de ma-
;;'uetisiuo animal. (`oni1ecem-se de resto as 1'elaçñes que existem
entre as inncipñes da pelle e os i›|'gã,‹is genitaes : a propria sen-
sação rolnptuosa do amor mais não é do que uma ‹',:oi1ilJi11açäi'›
especial do farto e do roixtrirfo.

zdliiifeiiâlii jit dií-tia: ( `:INiÍdus of ri*¿sí‹'o ‹Z'zÍ_‹§;'1Íl'‹›s ^2Í›ia¡)r'e.-'.<'¡f ‹'‹Z':'p¡,›r'f¬s,
fkfi' siêifiiiiiâiii doiiiiiitr frmm' ¿'f.tí'CÍdm(U'‹-t coegif.

Tê-se que as duas civilisações, grega e romana, consiile-
radas conto as primeiras pelos occidentaes, e como u maior cul-
uiinancia do prog1'esso nos primitivos tempos, inancliavainse
com essa deprat-*ação anti-natural, que ainda hoje, bem que iiâo
tão publica., nem tão generalisada, e a inaciila das grandes ra-
pÍÍ8¡:*S.

Esta ileturpação dos prazeres uaturaes tem muitas vezes
por origem o receio da contaminação pela sypliilis ; entretanto,
erram duplamente os que assim se desviam, pois que, nem e só
nas mulheres que se pode encontrar o german de tal morbo; nem
quando assim foi-a_ pois que todas não são por elle fatalmente
Yictiin-adas, não se ooniprehende que. em vez de se procurar
sas. va o lion1en1._ sob tao falso pretexto, buscar gózos em seu
proprnzsexo.

Como esses taes raciocinava Henrique III de França, que
tornou-se pederasta depois de haver contraliido a :1‹ypliilis em
Veileza.

Aqui faio de modo geral; mas, casos ha excepciouaes em
que se pode attiibuir o vicio a. esta só causa: n'uma guerra,
por exemplo, em que as raras inullieres que seguem a cauda dos
exereitos sã.o todas mais ou menos infi.ccio11as_lus. Na cêtmpanlia
do Paragnaztf, muitos ofliciaes, anteriormente avessos a pede-
rastia, a ella se eatregarani, receiando contraliir o terrivel inal.
D`‹_›stes, uma parte, regressada a patria, voltou á. normalidade ;
outra parte, e felizmente a menor, escrava do habito adqui-
rido, continuou nas practicas uiaiiistas.

-i-ii--<..........íí.
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Nao obstante seu trasbôrdo de mulheres, a Europa moderna
não tem podido evitar o terrivel flagelio, que outr'ora tanto de-
vastara a. Grecia e a Italia.

Si julgarmos os paizes da raça latina pelo que se passa,
com respeito ao uranismo, nos de raça anglo-saxonica, e prin-
cipalmente na austera Allemanha, ré-.r-se-lia que o mal lastra
ainda desassoinbrailamente em toda a culta Europa, sem dis-
tincçao de raças, nem de grao de progresso material ou mesmo
mental.

Moll, o circumspecto professor allenziío, confessa, contra-
feito, que, por informações liauridas em fontes paras, deviam
existir, em 1868, na cidade de Berlim, nunca menos de -r1.fJf›f›
urauistas; mas,logo depois de ter assererado que, só elie, pres-
tava assistencia a cerca de 4IÍ.H), e que tivera noticia de mais
uns 200, acaba dizendo que, embora considere exagerado aquelle
primgirg algarisiilt), 0 de 500 lhe parecia., Edi.-l'etaI1to_, mitíto
aquem da verdade; e conclue declarando que o numero de ura-
nistas era., de resto, muito mais elevado do que geralmente se
pensa. _

K1'aift-Ebiiig, estribando-se nas confissões espontaueas de
alguns doentes, apresenta a estatistica de uranistaspem várias
pequenas cidades allemaes; e, sem descrer da sinceridade
daquellas declarações, affirma, entretanto, não confiar nellas,
porque os informantes não eram aptos para distinguir, como
cumpre, em trabalhos dessa natureza, o urantsmo oongenito,
do adquirido. _

Ulricbs, porém, pederasta confesso, e portanto autoridade
na materia, calcula que, naquelle mesmo anno, 1868, liavia. em
toda a. Alleinanha, 25 .ooo pederastas activos conhecidos, 1:2 .oofírv
dos quaes em toda a Prussia, e - se ein Berlim -51,1-,Il a 1.‹L›=Jo.
A média, pois, é de 1;20‹) habitantes, ou ooo.

Estes dados devem nos merecer aigiima eoiiiiaiiça,porque
Ulriclis, pederasta convicto, com elles prirav.a ; eiieotira-
meute, em todos seus trabalhos, e em todos os actos de sua
vida, descobrem-se vestígios de tao baixas e torpes relaçoes.

__,._..í_._...-_.-------v-

Frederico o lêraliile, Tilly. o prinoipE= Eilgefliüi É Ê*+'~“W5
outros, são accusados de ter praticado o a-iuor_ gregues.

De Frederico o Grande conta-se esta o1'1ginalissizua_ res-
posta, O codigo militar puuia serelauieiite a pederastI=1¬ 6

- __«

uy-.`-I

-I'

-¡,,_,¡.,¡-

nnlgwg»-Ã-À»-rlnufz-«ilsJ .z‹--‹¬-sr*-Yälfllg-s§*H="*'*

F'

§p.¬=nv¡=_¿i,t.'..m ¬b:¬re:-;I'"'f:|_=-3-t..- mf



ä

L
._ J

Í 7,

.P ,

'i é
¡ 7

l
1 4
| _.

o

.Éh-¬._

liIOI-y-u-úvçIlII'-'-¡\1lO1llÇ^€¡.

.J

,.

I ‹

l

.__,__L' _.._. .:f‹1II_'-PH-Ofllfifiifli-095-*Ú~ =.
I 'ú
I.

v

g .

i v
-Ewn-.

l Í
..;...

-›

1 Í

n
L

1

|
i

B.

-›...v~

z

1

Í.-

---f..
1°fl¬sIlQ¶‹.'!I!f"I¡‹n›flu›‹1n-Ilnnzzn-;:ul-¬‹-zu.-1,1cp-H.-.u-.nun-e.,:~¡

›.

Ç _

i

_ J__*

. 41. ,Í

..:›

qnt... _'-"1 nas-.~.}'

z_-:mf-.¬.|r-¬..=›.›.¡._'._."-“hi_-1"..-u_...__ \u¬.-.-.-r:-v-Â'-II'_'--P1--._-.|._.En--1»

›u›-‹-q.øu.-.›_..-.--.._.-.

Ífl ;

¡Il-
'lv
E
P*

- :›.

vrMl as\‹-4.Hd_

.Ã

._-..If

-‹r_-- .'_,1 IZ"\!l'iÁ

-rw- avg
.-,

l
-.:.r-.:_---¬-

¡'.-z.`..."_'' W _.5-*--.ru-

W

a
5”. -s

_.¬._._.___._--._. -Q"H.....~.~c'.:.-...¬.. 4., _
I .
I _

;-1 'L
'S

17.
1-Í*¡

ii?
l

_'.1_-.nu.
~'__.,z

_.--......-_-_›«̀---‹---¡...__. --o-‹'I-1-flv-hc-_¡nf'|1_.q|-1»-..._-_?-gnu

1'

L .

13!

r
|

1,1

-.uh-1'um-w|¬--mzn

_' i-
i,.
‹

:-:,p~vo?

í 1

.-aqnizl-1-__-ú.-

57
É

I
I
5
O

‹

3.
i

i

. ,_ __. V __¡______.,,.,_-..-,._ __ ._ .. _-----__ -'

---16-l--

considerava. ua lettra da lei, como arto o~rih'‹mtc e z`1z‹?r‹-íiroszi,
o onzôâ' entre nous -ifmlit-i‹.lz‹‹›s do mesmo saro.

Uma vez, sem que o rei esperasse, entra-lhe pelo gabinete
um velho official. que acabava de receber queixa relativa ao
caso : exclamaudo :

«- Senhor! _ . . senhor! . .
---- tlue e?
- Yin crime. _ .
-¬~ Qual `:*

Um crime contra. a natureza, não previsto na lei. . .
-~ Qual foi eile?
-Tres. ._ tres soldados... tres soldados... Tres, senhor!
-~ Ali, que prazer não teria sentido o que estava no

centro! respondeu o austero monarcha. .

Por absoluta carencia de dados, não podemos bem julgar,
neste tocante, o que se passa. actualmente na excentrica Ingla-
terra; sabemos,entretauto, que, alli, sao tanto mais frouxas
medidas com respeito a prostituição, quanto mais tensas e ar-
bitrarias as que reprimem e punem a libertinagem. O uranista
ingles, quando quer dar pasto aquelle instincto bestial, en-
verga o terno de xadrez, toma a sua manta fraujada, o parasol
vermelho, põe a bolsa a tiracollo, atravessa o canal da Mancha,
e vae E-;›i;ru.gar o estomago. . . no Chiado, em Lisboa.

O individuo que se entrega á. pederastia deve, em geral,
ser considerado um degenerado; e digo -um degenerado-~
porque o instiacto sexual nao o impelle, como nos casos nor-
maes, para o sexo oppõsto, mas para o a que elle pertence.

Nestas circumstancias, elle só encontra excit.a‹¿ões, não na
contemplação dos orgãos pudendos da mulher, mas na dos do
homem. E isto, quer se trate de pederasta activo, quer de pe-
derasta passivo.

Ha, porém, um modo de ser diverso, que distingue
um do outro; embora suas excitações sejam produzidas pelas
mesmas sceuas, comtudo suas inclinações, suas aptidões sexuacs
são inteiramente diversas. No pederasta activo, embora elle
seja inditferente as exliihições femininas, que por elles passam
como os quadros mais insignificantes da natureza, o alvo é
chegar a qualquer acto sexual por contacto com outro homem.

¡IV
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Não perdeu, pois, as caracteristicas do seu sexo, apenas des-
viou-as para applicaçoes contrárias as leis da natureza.

No pederasta passivo, porem, embora estas mesmas causas
dispertem em maior escala as appetencias venereas, elle como
que perdeu as qualidades do seu sexo: seus gostos, suas ten-
dencias, seus ademaues são todos os do sexo feminino; e isto
muito embora nao tenha as apparencias physicas (como em
geral não n'as teem os pederastas) que descrevenios quando
tratamos do feminista.

Sendo tao frisante e caracteristica esta distincçao, não
posso compreheuder o motivo pelo qual Mell taxa de irriexacta
a divisão dos uranistas em activos e passivos.

Supponho que tal opiniao é favorecida por Hfessli, pois
afiirma que os si_r;im‹'-s em'-c›co›'e.s são .sit.p‹=¬›1ƒZuo.;~f, e .fimš mcsm..o ¡me-
juzzlát-~2'acs, para fi ‹:leff›roz.ín.ação zfsytfiisíoit do ‹fPffi'9Ifl‹.

Etfectivaliiente, a propensão para a Íiomo ou para a bete-
rosexualidade e antes um caso psyclaico, do que mé.rainente pl1_v-
siologico. individuos, cuja conforn1a‹;ao pliysica normal sera
embalde observada pelo medico perscrutatlor, te1'z`o;r›. entretanto,
tendencias homosexuaes: mas, o mesmo medico que acaba de
se illudir pelo acurado exame dos orgãos p§1§.'si‹o›logic‹:zs. clie_gara
dentro em breve a noção da verdade apos alguns minutos de
conversa com o pederasta, que se traliira desde logo.

Outra prova de que tem ras-ao Hosssli, e não Ílioll, que
o contraria, e que as tendencias homosesuaes 1r1'ou1¡_›eI_u em
grande numero de casos do meio em que convive o individuo z
dir-se-bia que esta acção mesologica, deturpando asiendencias
normaes do appetite sexual, transformou-as em incltnaizoeã PB'
derastas; ou entao dispertou do seu letlia1';=;o peudfíéres creados
por certa tara liereditaria.

Kraíft-Ebing'fez uma distiucçao entre os pei~vei't¿1t1os se-
xuaes: para elle, uns são levados por impulso irresistivelq que
vence a propria vontade, -¬-sã.o, pois, i1'1¬esp‹nisavc1S:,Ufiffvfiz
podem ser acousados perante a propria consz;~..ieucia, pois que a
sua perversão deve~lhes ser levada em conta, e toivlui-flãz PW'
tanto, responsaveis. _ ,_

Oonclue Mell: ‹=< o simples facto do imiivldllo eilcontrar satis-
fação na pederastia dos outros, deve ser considerado como facto
pathologico s. ,

Ha pederastas passivos que se entregam ao des1`@€›`¡`fi-“mm”
do vicio forçados pela necessidade de obter meios com que cévem
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seus gozos passionaes em mulheres preferidas. Procurem esta
fonte de renda como qualquer outro individuo buscaria um tra-
balho productivo; incapazes, porem, de por outra. forma gran-
gear o metal exigido pela urgencia de suas necessidades, pouco
se importam em arremessar-se ao desbrio de entregar-se a con-
cupiscencia dos pederastas, quer activa, quer passivamente.

Esses taes não são arrastados a decadencia moral por um
impulso mórbido, que ate certo ponto justificaria o desregra-
mento; em geral. são productos do meio em que conviveram ou
em que convivem: habituados ao desregramento de uma eahi-
biçâo licenciosa, frequentando, na grande maioria dos casos,
rodas de degenerados moraes, elles são simplesmente victimas
das condições mesologicas em que a necessidade ou a ma dire»
cção paterna os collocou.

Convivendo entre debochados, ouvindo a t.odo o momento
a lingeagem cynica de uma licença sem freio, tornou-se para
elle caso muito natural o desvio genesico.

Si, pois, esse tal pudesse deixar de ser influenciado pelo
meio em que se habituon, teria capacidade para ir procurar em
outros modos activos recursos com que satisiizesse o imperio de
suas necessidades.

Bem que victima do meio, elle não foi menos victimado pela
fraqueza da propria. vontade, porque outros que com elle convi-
veram não se deixaram abocanhar pelas ideias dominadõras e
pelos actos imperiosos que o cercavam de contínuo.

O meio, pois, bem que condição attenuante, não e, em todo
caso, uma justificativa absoluta do proceder desvirtuoso. Esse
tal, portanto, merece justifiradamente o desprezo a que o con-
demuam os dionistas (*), ou--antes-a sociedade em geral.

Taes individuos parecem-se muito com alguns que vao bus-
car, no leito de velhas garridas e pretenciosas, meios com que
satisfaçam a ambição desenfreada de suas amantes. Ha, porem,
entre os dous diiferença capital: ao passo que os primeiros in-
frmgem os preceitos naturaes para a consecução de seus fins, os
segundos, com os mesmos iutuitos embora, apenas se entregam
a braços que abominam, a satisfações que não teem, ou nao

if' 'J A_ssim denominou Ulrichs aos individuos que satisfazem os prose-
res genesâcos com pessoas do outro sexo. A palavra foi tirada de I`)ím;‹:,
nome pelo qual era tambem conhecida a Venus ; d'onde se infore que os
prazeres venuaims ou dionicos são os-que pode proporcionar a mulher.
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sentem. Um, e o desgarrado do pudor,---o outro, o victorioso
dos sentidos, o que tem energias para abafar repugn_auc_ias.

Não se encontre, porém, nestas palavras uma _|ustifi_ca‹;_ao
d'este ultimo : ambos mentem, ambos sobem ao palcopara hngir,
artistas de occasião, sensações que não tem. Pouco importa que
um se vista com a belbutina do corista e que o outro envergue
os cotliurnos da alta comedia: ambos estäo representando.

Para exercerem seu officio, ou-melhor-para mais facil-
mente encontrarem freguesia, os nrauistas passivos procuram
algumas vezes um simulacro de profissã.o sem que ilffeëflm def
expansão á. sua proposital tagarelice e desenvolvimento aos seus
mimos affectuosos; assim é que, não raro são encontrados ia-
zendo, por exemplo, o mister de barbeiros que, pelas proprias
exigencias do officio, tem de afogar o rosto dos homens a rillfi
servem. _

E' natural que estes degenerados tivessem conieçado ape-
nas, como todos os outros, empregando a navalha em sl Iflfiãlfiflfiz
para depíilarem as coxas, o sovaco, e o proprio 1'U="=i“ ; *3___fl}1B U
habito deste manejo trouxesse, com a_ aptlflfw Pi-W* Ú Úmcmf 3'
suggestao de que nelle estaria em mais intimo contacto com iu-
dividuos do sexo masculino.

Não se podem fixar limites precisos dentro _d0S fllifleã* Êe
atenha a libertinagem : os modos mais variados dilatam in en-
nidamente esses confins. , T1. . _

Uma mundana, por exemplo, dia ao homem fille 3 fi' 'cm'
estar disposta a satisfazer por qualquer outro -modo SEM 1_1ili1fi'
tites, pois que, no momento presente-. seus ciitfilliiffiliefiã lllfifi-
d3m.]1'a, dg 33 gmpregal' 3.08 gÕZO$`.› I]&Íz'l1I`3B_S. Eil.Í›110, Í..G(lfJÍ_«. ÉS

requintes de que pode cogitar a imaginaçao me-IS il@i"`f“'‹“ 3*
são postos em practice... _ _ .

Outro tanto succede com os amores sexnaes : aqui, a in-
versão e constante, pois que se trata'de prazeres c‹.mtl_a a
tureza; mas, embora antimaturaes, pode comtndo liarei, iiesän
satisfação, certo resguardo, certo pudor. Ha casos. Püiiâfilë '_°
que um uranista eifeminado cobre-se com as fufliieâfllls 'Ú re*
oppesto, e de tal maneira se disfarça que illude a ‹1i}B“l 0
cura suppõndo tratar com uma mulher ;_e, 00115? “WS “°t'f“ *
a illusão pôde ir até ao fim: o uranista, Gfilfifilüi BÍHPÚWÚ-.~_
enfeitado de fitas e rendas, prof-GIM, do 111051113 Sflfíle GW fl- meo
retriz acima alludida, não poder satisfazer os gozos, de qllfllll

os-tz.»-«se-*z=›*,«¬=gz›‹~fia»;,=z.=-z,»_z¿¿w›-E*›...ëtm
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solicita, pelos processos naturaes, em vista de se achar ou suo.
ff:-iss uionsuš .' E assim o homem é illudido até ao cabo.

Ha uma classe de passivos que, a meu ver, sito antes doen-
tes, que viciados. Retiro-me aquelles que encontram trocos in-
findos nessa permuta de sexos.

lilsses taes so se eleiam aos cimos da apolaysia pelas titil-
laigoes e franquia do musculo orbicular do rect.o.

Nelles, e dieste ponto que partem as e›:citzaeües1'eilexêis
que coudazein as finalidades do gozo; em muitos, nã,o haveria
sem isso a. propulsao seminal. Dir-se-hia, como já o aftirmaram
alguns autores, estarem invertidos os centros da i11Iie1'\*a‹_;ã.o;
tenho assim motivos para pensar que elles são enièrinos, ea-~
como Iaes ‹- devem ser tratados. Nai) é de :~uln1irar esse deslo-
camento do ponto de excíta‹';ã.o reliexa da apola._\'sia, quando
sabemos que, em outros. este ponto de partida nao se acha. em
um orgão tao proximo do apparelho genital, mas em pontos
muitissimo afastados: assim e que, por exemplo, este foco ero-
geno se achará. situado na bõcca, e sómente ha erecrpfio e con-
secutiva ejacillaçào quando esta porta de entrada dos orgãos
digzgestiros faz o papel de vagina. Ainda uma rea: trata se de
uma degeue1'açã.‹) mórbida.

(Íiutro não é o meio de explicar as satisfações que tinha,
com este desrirtuairieuto, um uotavel a‹iro›gaiio do nosso foro,
que ha cerca de quarent'annos ainda se distinguiu pela pala-
vra e pelo espirito na tribuna judiciária. Apezar de casado com
uma tiuuiinense de rara. belleza e esmerada educação, ia soli-
citar prazeres contranaturaes até mesmo entre os individuos
mais repelleutes. Conta-se que fora procurar um africano espa-
daudo, niusculoso, de feições cliatas e grossas, para partilhar
debaixo do seu tecto o proprio leito, desprezando o thá.lan|o
onde refreara as lagrimas uma infeliz abandonada.

iilste eseandalo, tornando-se público e notorio, f‹Ín'f;.o11 os
irmãos do libertiuo a se reunirem em conselho de familia presi-
dido pelo mais respeitavel, pois era um ancião, a ver si o nome
aureolaâio nas pugnas da tribuna criminal poder-se-liia lavar
diora em rante da mancha que o nodoava. ld' caracteristica a
resposta com que sellou a solemnidade deste conselho a. portas
fflülläfiuä, of jurista accusado: e Não e.:cporiinoinÍoin. . . ›‹› E levan-
tando¡se abruptamente, repetiu, abandonando a sala: e Não
e.r¡_ier¿.nien tem _ s

Não menos expressivo é outro facto, que snccedeu em meu
tempo de estudante. N'um leito, entregue á minha guarda na

enfernlaria de clinica cirurgioa, achava-se um adulto, italiano
de origem, acommettido de vegetaçoes syphiliticas á margem
do anus. O professor Saboia, concluido o t,ratamento, que fora
doloroso e prolongado, reuniu seus alunnios na sala das prelec-
cçöes, e por cerca de 1 lfz hora d1s_sertou sobre o caso, endere-
çaudo ao ex-eni'ermo presente annudadas exp:-olnacoes e con-
-selhos que julgava effica'/.es para ‹lesriai~o do caniinho que o
-havia. trazido ao leito do liospit-al. Em sua eloquente perfn'ar,-.ã.o,
o eminente professor, voltando-se primeiro para os aiumnos, que
eram em crescido numero. affirmou cheio de conrifieao que ez o
iiifeliz invertido, em vista da lição alli recebida, não mais rol-
taria. aos seus desi'egrarne11tr›s» ; e dirigindo-se, por fim, áquelle
que elle suppunha. ter regeuerado. poa termo a lieãlfi com um
repto de eloquencia em que jurava. que aquelle que havia rece-
bido de suas n1i'tos os dons de saude, não o deixaria claudicar
em mentira perante seus discípulos. Imagine-se, porem, qual o

ridade se prolongou pelos innumeros ouvintes, quando ‹›_1ifl
liano proferiu esta phrase, repassmla da mais profunda e inal-
terarel firmeza : Jfu, dottoro, mífu ífifnío ziifffffir -'. « -

Tobiecii Í

_ Nas relações homosexuaes notam-se as mesmas lnodalhlaf I

-'\ ¬ l

dos das norniaes. Assim como, para satisfazer os gozos renusi-
uos, procuram uns in‹lili`ei-enteniente mulheres pelas quaes nao
tem o menor affecto, e outros so os satisfazem com o ideal de
seus sonhos, e buscam para isso uma ligação peruiaueiitez assnn
tambem, uranistas ha, que buscam indistinctaniente quaesquer
individuos do proprio sexo; como tambeln ha outros que pro- I

"I '-h -ou;-mn ligações dursdouras, verdadeiras maucebias.
_ Estes, porem, sao mais raros, que aquelles. À

Succede algiirnas vezes que certo liomena, ares_so aos pra-
zeres lioinosexllaes, tendo mesmo asco pelos i1rai11sta.S. film'
xona-se irresistivehnente por um individuo do se u sexo. 11 llllfi 111
quer gozar custe isso embora os maiores sacrmcios.
. Aquelle individuo. vê-se bem, nao é. um uramsta; acha-se

› dominado por uma pailxao que o cega, e que o iinpelle, apesar
de todas as revoltas da rasao, apesar dos mais altos liradoa dá»
propria consciencia, a satisfazer g‹Í›1¿<;Ifi fllifi fliiiliiiliidff ii biismir
prazeres de que tem aversão. Dir-se-hia que uma forca alllelfiz
ao proprio individuo o compelle a iies1'e_ufrau1e:1tos que elle con-
demna : é uma obsessão.
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espanto que se desenhou na physionomia do mestre, e que iula- of_ .sr
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A rasao que levava os tyrauiios a abraçar as volupias
como soberano bem, e a mesma que induzia-os a enxergar o
soifrimento e a dor como soberanos males; mas, por isso mesmo
que são eifeiiiiiiailos ou se achem aviltados pelo abuso dos gozos,
acontece que, na generalidade, os liliertinos, por via de regra,
sao poltroes ; ora, medo e cobardia são incontestavelmeute os
elementos ordinarios da crueldade. E esses corrompidos vinga-
vain-se com tanto mais crueza e pei'v‹ersida.de, quanto mais fra-
cos se sentiam. e mais temiam o inimigo. E' que elles se con-
sideraram tanto mais feridos no seu amor-proprio, quanto mais
desprezireis se reconlieciani em sua vida de consciencia. Esta e
a unica explicação que encontra a estranha ferocidade de todos
esses príncipes que cainpearani de impudicos: Tiberiu, Calígula
Nero, Doiiiiciano, Heliogabalo, etc. Os soberanos da Asia, no
meio de suas favoritas, eiigolfailos nos prazeres dos serralhos,
ordenavani friameute os mais crueis supplicios. Catliarina de
Medicis, do fundo de sua alcôva, solicitou o inorticinio dos pro-
testamos.

Mas, rigõrosainente, não se os pode acoimar de incruentos,
mas antes de doentes, pois, afinal, a baixëza do vicio é que os
arrastava á. baixêza de caracter; e a niolestia os precipitara
n'unia e n'outra cousa. E si é certo que o individuo enervado
e timido, assombrada, não menos certo é tambem que a mentira,
a falsidade e o medo da propria sombra são o apanagio da per-
fidia resultante de todos esses vicios eni acção.

A audacia, qualidade do corajoso, só se encontra no indi-
viduo simultaneamente masculo e niagnaninio. Na verdade, o
forte apresenta-se sempre generoso, nao se aproveita da occa-
siao para vingar-se ; antes, a contrario disso, esta sempre
prompto a perdoar.

A pureza d'alma anda sempre unida á fortaleza d'animo,
como em Scipião; neste, brilham todas as virtudes cívicas. O
que se observa nos venaes, de um e outro sexo? De mistura
com o descaro, a gatunagem, o perjurio, as negras traiçoes, o
fingimeuto, a aleivosia. Não é o retrato moral de todos elles ?
Baixos e rasteiros por interesse, prodigos e insolentcs na
transitoria prosperidade, reunindo a inconstancia os caprichos
mais tolos e as mais bizarras extravagancias, impetuosos na
vingança, cornmettem, sem pejo, todas as vilezas, toda a sorte
de crimes; porque, despojados do ultimo resquicio do pudfir,
nao lia freio que possa conter um inconsciente.

-I-_--J'
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Muitos pederastas levam a morbidez do vicio ao ponto
de só serem capazes de satisfazer seus instinctos quando nona-
das, cousas de importancia infima, concorrem no objecto de seus
affectos. Assim é que lia, entre elles, alguns que so se podem in-
clinar para os militares, perdendo mesmo a actividade viril para
os civis. Uns querem exclusivamente os individuos morenos;
outros, os louros. Ha quem só encontre satisfação em um pas-
sivo que tenha todo o rosto barbado por pellos tousos lia quem
ao goste de uma face enfeitado por longos bigodes. Uns prefe-
rem os velhos; outros, os adultos; alguns mesmo, só os impu-
beres.

Vale tudo isto dizer que, tambem, nas relações liomo-
sexuaes, lia fiques, como nas outras. E' o que se verifica das se-
guintes observações que, por interessantes, para aqui traslado.

Tão frequente é o feticliisino das partes do corpo nos lionio,
como nos lieterosexuaes. _

Naquelles, é ainda o pé, um mimoso pe, o alvo mais commum
do fetichismo: tal individuo, por exemplo, experimenta especial
sensação de volupia em beijar os artêlh_o_s de um rapazito, eessa
sensação leva-o ao extremo gozo. Beijar e acariciar os pes do
homem amado é acto muito frequente entre os uranistas; cao
passo que alguns preferem-nios cobertos do suor quevllies e
característico, ao mesmo passo outros teem horror aos pes inal-
cheirosos. _ _

Uni uranista confessou a Mol] que sentia violenta ex-
citação sexual quando, embarcado n'um bote. via os pes do ie-
madõr. .

A parte do corpo, porém, que mais attralie a concupisceu-
cia dos uranistas, é uma coxa bem contorparla: elles se com-
prazem em palpal-a, em apêrtal-a, em beliscal-a; gfiãiffifliz PUT
egual, de dar palniadinlias de afago nas nadegas 110 ÚUJÊCÍÚ de
suas ambições. _ _ _

Outros manifestani suas tendencias, compriunudo niaiioio-
semente e puxando o labio inferior, e amnuando as faces d a-
quelle sobre o qual caliiu o lenço do sultão. _

Moll cita este caso de teticliisuio uium uranista. Trata-se
nada. menos de um individuo altamente colloc.ado,_o QM P1`\`?‹-WI?-
põe esiuerada educação e certa elevação do GSPFIW- P019 iiemi
este individuo perseguiu um official do excfülifl PUT mei" de
Gürtas em que pedia insistenteinente ¡›ei'm1sS&0_lW`3 me e“g“°_f`
xar as botas. E redigia as cartas com plirases tao aiiaixollflfllfi-M
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que forçaraiii o official a recorrer às autoridades para desemba-
raçar-se do seu iinportuuo e comprometteddr correspoiidente.
Nunca teve queda para. as mulheres ; os rapazes bonitos, po-
rem, exoitavam-iiio extraordinariamante. So praticava. o ona-
nismo solitario. Mas, o seu iiiaior ,gozo era furtar qualquer
peca de roupa, o lenço siinplesnieiite, de iim iiieço bonito, envol-
ver com elle o penis, e assini se masturbar. . . Frequentemente
copulon com pi-ost.itiitas; mas, rara vez experiiiieiitava prazer,
e --aiiida assim-para ejacular, e--o que e mais aiuda- para
ter ei'er‹;i`io-› era-lhe preciso pensar iio lenço de uin lioineiu;
e o coito se tornara imiis prazeroso qiiando, durante todo o
tempo. apertava iia mão essa premia estremecida.

Si esta variedade de inclinações, gostos oii t~z`qi.-ms cabe a
poucos iiidii-*iduos da classe inteira dos uranistas, ha, eiitre-
tanto, uma paixão que a todos elles é geral: dominados pelas
provas de virilidade, elles, principalmente os activos, procuram
exemplares que se salientem pelo dcseiivolvimento maximo do
respectivo orgão, que enchem de afagos no momento critico.

Ceni relação á. idade do passivo, os gestos do iiranista
activo variam muito : nus, e estes em maior iiuuiero, se querem
cevar sua paixão em meninos, e. d`alii a. palavra j.ieiioi'ostai, pois
que peidos, em grego, significa. iiim-ino.

E' o caso de S. W. Mierzejewski, que observou um indi-
viduo de ão annos, altamente psycliopatlia, praticaiido a pede-
rastia com uma criaiiça do sexo masculino que apenas contava
dous annos. `

Outros, so se inclinam a homens ja feitos, cujo bigode oii
cuja barba se comprazeui a acariciar no inoiiieuto critico ; final-
ineute, lia quem só procure velhos de barba e cabellos brancos.

Neste syinbolo de respeito para os homens iiorniaes, encon-
tram estes ultimos pervertidos a maior satisfação de seus appe-
tites; e tao original é esse peiidür que, autoridade na materia,
encontrou :folic um syniptoma premunitorio de degradação
psycliica.

_ Nos iiranistas lia tiqnes que se caracterisam pela immun-
dicie da impulsao. Ora, e o pederasta que só é capaz de erecçâo
e de ejaciilaçao quando gõstosamente applica os labios em um
beijo cheio de delicias no spliincter anal do passivo; ora, é
outro, que só sente as satisfações do gozo quando faz da bõcca
arophora latrinai-ia, em que receba o producto da secreção re-
ctal do seu amado ; outro, fiualmente, só consegue se excitar
perante este espectaculo de estranho genero: cumprir o passivo,

 . 1
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doente do seus olhos, o ultimo termo das fuucçoes digestivas,
isto e, defeoar. _ _

Nem todos os uranista procuram exclusivamente o acto
ggzual propriamente dito,--sentem igual prazer nos abraços e
beijos. __ _ ,_

Quando se beijam, é como si fossem homem e mulher, -- a
intenção e a mesma ; e a excitação produzida pelo oontactiis Zin-
giiarnm existe, n'elles, como no homem e na mulher normaes.

-Por mais extravagautes e nauseab_undos_ que pareçam
estes processos, elles são nao obstante muito mais commons do
que geralmente se pensa.

Alguns vão procurar prazer, não no coito em si, mas no
espectaculo da copula: é o caso de 'i`iber'io, que, iiadillia de
Caprea, comp,-a.zia-se em assistir, como,mero especiaior, aos
actos seiiuaes entre rapazefí, porque so d esse modo podia espe-
rimeutar a excitação sexua . _

Outros, digo mal, a generalidade dps uranistas, eucoiitiam
supremo gozo na contemplaçãm dos orgaos seiiuaes mascgiilinoisz
por isso, buscam os inictorios publicos cinco theati_o.~.¡ eme
podem satisfazer essa sua paixao. Muitos preferem ealiibii seus
proprios orgãos, quando nao a nudez inteira do corpo.

Indivíduos lia que teem tanta aversão ao sangue que se
tornam urauistas só para evitar a sensaçao especial de I'@Pl1ä"
nancia que ii'elles produz a_ vista desse liquido vital : OIIÉPGS-L
julgam encontrar jiistificativa em o iiojo que u Ifllllllêl' lllfië
inspira na época catameuial, noio que estendem fora iuesuio
desse periodo; e outros ainda, baseados em falso preconceito,
receiam iuficcionar-se com os suppostos lniinores que peusíiiii
ser pelas mulheres eliminados n”essa época. E* que a doutrina
hlimõristica, tendo avassalladc a sciencia por algiiiii tenipflz
deixou fundas raizes na reminiscencia popular, qiiiça lncfilfiü
na dos medicos.

A pederastia e cousa excepcional. tanto que - si estatis-
tiuas"`fõrem cotejadas - a cifra dos pederastas se perdera ante

-os volume de unidades que os dioiiistas i'eiii'esenIzufl1-
Siiião bastasse esta circumstaucia, o só tecto da ileilfeifif'

'ção do gosto, e da sua direcç.ã.o de encontro leis iiatuiaeíz
bastariam para firmar a qualidade de desequilibiados iiflfiz '~ 3 ,
direito, cabe aos uranistas.
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Mas esse desequilíbrio pode avnltar, nem so com os tiquas
de que tambem são passíveis os dionistas, como por igual com
o inasocliismo e o sadismo de que, a seu turno, nao se libertam
alguns pederastas.

Edectiifameatc, ha. certos entre elles que só encontram
meios de favonear a turgencia de suas aptidoes sexnaes com os
maus tratos, com as pancadas, com os ferimentos mesmo que
procuram receber uns, e dar outros. E' muito conhecido o pro-
cesso de von Zastrovv, referido por Ulrichs, iio seu liicuboz aos
rapazes por elle libidinosainente requestados, inflingia toda
sorte de martyrios, signaes mesmo iudeleveis de um exagero
de sadismo: mordia-os nas faces, feriu-os profundamente, ar-
rancava-lhes os testículos !

Ja Tardieu, em 1858, publicara a observação de um in-
dividuo que só entrava em gozo quando outro homem con-
tundia-lhe um dos dodos do pe; e outro autor, cominentado
por elle, si ine não falha a memoria, persoguia impulsivamente
para fins libidinosos qualquer homem que lhe pizasse nos cal-
canbares.

Tardien, cita ainda o exemplo de pederastas, que bem
podem ser levados á. categoria de masocliistas, pois que atira-

. vam-se de joêliios ante meninos excessivamente ininiundos,
beijando-lhes os pos com impetuosos enlevos.

Nero envolvia-se com a pelle de animaes ferozes, e sob
esse ridiculo disfarce investiu de encontro as partes genitaes de
homens, e até mesmo de mulheres, coinpletaiuente nus, atados
a uui poste. Satisfeito esse selvagem capricho, e não raro co-

r berto dc sangue, fazia~se entao gozar por Doryphoro, um pos.
sante liberto, imitando no acto os gemidos da virgem ao ser de-
florada.

_ Um telcgramnia transmittido aos nossos jornaes em data
E de 17 de Janeiro de 1899, de Colonia, nos diz que a policia eni-
*'i peiihava-se no descobrimento de um novo Jack the Ripper, que
i alii assassina muitos meninos a punhaladas.

O panico produzido por estes attentados e tal, que as es-
colas primárias não tom tido absolutamente frequencia. _,

' _Nâo menos curioso e o caso publicado por Guyzkovcchky,
e acima por mim citado, dos dous meninos, um de 14, e o outro
de 15 annos.

_Coino se vo, um destes rapazes, levado aos requintes
do gozo quando sentia a lagrima ou ouvia o choro da victima
que elle inaltratava, tinha uma tara liereditaria : era epileptioo.
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N'elle, pois, positivamente, havia os caracteres de uma psy-
ohopatliia; nem outra cousa quero eu enxergar em todos os
outros, pois que este desnorteio da normalidade, este pendor
para a excepção sao symptornas que não illuderc, indícios fir-
ines de uma degeneração psycliica; degeneração alias que
mai se acceiitúa quando o exagêro do sadismo toma os ca-
racteres da obsessão ; quero dizer z quando um impulso irresis-
tível iinpelle o pobre eniêrnio moral a estes actos de perversão,
mormente si se da n'elle uma lucta entre a propria vontade
e a iinpulsao irresistível. Em breve, o obsedado não luctara
mais, -- sua vontade tera sido conquistada pelas energias da
impulsao; e o infeliz cumprirá naturalmente o seu fado sem
resistencia. sem contradicção.

A convivencia exclusiva com individuos do mesmo sexo
desperta, as vezes, em muitos, o vicio uranista, que de outra
sorte não irroinperia.

Assim, nos internatos o que mais se observa o desre-
gramento das funcçoes genesicas, ao ponto de haver já. uma
corrente de opinião que se levanta contra taes instituições. De
facto, meninos e meninas, em continua troca de conñdeucias,
achegando-se para inurmurarem ao ouvido um dos outros o que
deante dellcs não ousam os adultos falar, cogitando dos pra-
zeres que -- para elles - são niysterios, e que, pois, tom os
attractivos irresistiveis do occulto, acostumam-se a pensar e a
desejar iustauteinente o que lhes e interdicto. Mas, tendo a seu
lado quem se acha dominado dos mesmos sentimentos em vir-
tude da influencia das mesmas causas mesologic-as, sao em breve
uns viciados, uns pervertidos.

Não se creia, entretanto, que estou lavrando com o que
venho dizendo absoluta condemnação contra os internatos: acre-
dito que lia meios de illudir essas consequencias funestas. Si
de facto o que chama ao vicio o a obsessão de uma idéia que se
impõe pertinenteinente as cogitaçoes das crianças, julgo que
um derivativo encontrar-se-liia na variedade de diversões com
que se entretivesse o pensamento juvenil, como por egual na
couvivencia frequente com crianças do sexo opposto, educadas
.sob os mesmos principios de familia. _

Parece-me que tambem influiria bcneficamente o cultivo
serio e sustentado da boa moral e da sã. religiao : julgo este
freio mais poderoso que nenhum outro para educar, na virtude,
homens e mulheres.
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:Seja como for.. a pederastia nos internatos data ja dos re-
motos tempos da Grecia bistorioa: em Doria, e especialmente
em Sparta, obedecendo-se a preceitos constitucionaes, as cri-
anças eram desde os sete annos arrancadas ao dominio patrio
para serem educadas em iutzernatos. Attribue-se, em geral, e
esta causa, a geiieralisação da pederastia, n'aquelle paiz, a
sobretudo em Sparta. i

Um outro oie-io, mais prejudicial do que os internatos,
encontra-se por sem dúvida. nos quarteis; alii nao e raro,
principalmente nos exercitos onde nao domina, como infeliz-
mente conrein, uma disciplina ultra-iri.on.ono, encontrarem-
se até promoções na gradaçao de inferiores, como premio
aquelles soldados que se tornaram accessiveis aos cari-
ubos lubricos dos que, por qualquer titulo, os podiam recom-
mendar.

Nas mesmas condições acham-se os navios, sobretudo os
da marinha de guerra: viagens longas que subtrahem por
muito tempo os navegantes á. couvivencia das mulheres, obri-
gam-n”os a se entregar aos desvarios do amor sexual: d'ahi vêm
que a repetição desta necessidade que, as primeiras vezes, era
enjõadamente supportada, acarreta afinal satisfação gostosa,
mais tarde procurada pelas impulsões do vicio.

O que eu dizia acima a proposito da pederastia nos inter-
natos, julgando possivel minoral-a, si não mesmo eliminal-a
por completo, encontra uma justificação com o que se passa nos
conventos.

Nestas casas de meditação, habitadas por individuos de
um só sexo, entregues á. solidão e á. ausencia de diversões, ba
elementos para que pnllulasse com mais intensidade, que nos
quarteis, ou nos collegios, o cogumelo do uranismo ; no emtanto
ainda não se accusou de tal esta instituição. E' possivel que,
uns tantos reclusos se disfarcem para ir fora dar pasto, em se-
gredo, as esigencias normaes da materia; é mesmo certo que
isto se dá, e eu proprio consignei na parte deste traballio que
reservei á historia da libertinagem entre nos, factos que calli-
ram no dominio público ; entretanto, dentro do recesso sagrado,
em que tudo fale mysterio, respeito, imponencia, não se notam
os desi'egrame11tos passionaes que o uranismo traduz. E' que as
practices religiosas e os ensinos da moral sobrepujam alli, como
em toda parte, as condições mesologicas. '

Isac se encontre, pois, eontradicçã.o, no que ora affirmo,
com as poucas excepções anteriormente citadas.
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Tretando-se da bereditariedarle, cumpre que a conscien-
cia médica e o criterio philosopbico se revoltem contra a opi-
niao absoluta daquelles que veem em todos esses casos, nao
uma influencia do meio, mas uma predisposição.

Podem-se herdar, sim, tendencias psycbicas, e a genese de
tal herança é diversarnente explicada conforme a escola phi-
losopbica a que se pertença ; mas é sómente em casos excepcio-
naes que o desregramento das fuucções genesicas vae encontrar
sua rasão de ser na herança.

Demais, quando mesmo si pudesse ir buscar no passado
os motivos teleologicos de taes disposições, estavam estas por
assim dizer adormentadas, e não teriam explodido si não fora
a influencia mesologica.

Sabe-se de facto que se podem contrariar tendencias que
vieram desde o berço, com uma educaçao regrada.

A tara hereditaria., portanto, embora signifique uma pre-
disposição, jamais podera ser o que em patbologia se denomina
-«causa efficiente.

Ha, porém, outros pederastas, cuja anomalia sexual não e
explicavel pela influencia do meio: homens os mais altamente
collocados, fidalgos, reis, e até papas estão neste numero. Em
tal caso, esses degenerados obedecem a uma impnlsao que vas
além dos poderes de sua vontade: querem resistir, fazem esfor-
ços para tal, mas uma causa estranha, oecnlta e intlexivel vence
todas as resistencias : a victima inclina-se fatalmente a satis-
fações homo-sexuaes.

Este caso que, a largos traços, deixo esboçado, e mais não
é do que uma expressao pathologica, deve ser classificado entre
os que os psycbiatras modernos denominam obsessão. _

O característico, pois, da obsessão, e um impulso inven-
cível: quem della padece só lhe resistira por uma educaçao
methodica da vontade, educação que raros saberão levar a
cabo.

Julgo, portanto, exageradas as opiniões d'aque-lles que
enxergam, em qnasi todas as anomalias, obsessöes e so obses-
sões. _

Independentemente da hereditariedade, lia tendencias,
diz a observação, para taes ou taes actos ; é o phenoznenü flflfi
vulgarmente se chama vocação, a qual tanto se pode mollllál'
para os grandes actos, como para os lH'H.ll1*ÍÍ<?-1595, PMG 0 bfim
como para o mal.
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E' t`a1-.to de o111111eoi111e11t11 oo11111111111 existire111 i11divid11os
1111111 te11de11oias imperiosas para uma proflssa11 11111 q11e 1111111111111
dos seus 1111tepassados tor11o11›se 11ot.11vel ; 11111 111es11111 111111111 pro-
duz tillzos 1311111 as mais 11ive1'ge11tes i111:li11aço1~s. `l*"11is 1111111;
estas t.e1111e11eias, inoliiiaçñes o11 prope11soes p1'111e111 1111111111111-, por
igual, no ;11111to que nos 11oo11pa, q11er a pe1lerastia a1r.tira, quer
11 passiva.

Nestes o11s1,›s, as te11de11oi11s l1o111osexuaes ja ree111 do 11e1*1;1› ;
------p11is-- si não foreui oo11t1'11riada.~‹ por i11fl11e11oias 111eso1o-

giezis e e1111eativas, irro111perã.o mais tarde. _
U que esta dito basta para oo11te11t111' a. eo11soie11oias não

1111111111 exigelites : de facto, estas tendeiloias 1:11111q11e llasee 11 iu-
11i1fi11111í1, por muito geraes e obse1'\'adas, exp1iea11.1 a varie11a1le
d.~‹1s ap11i1iões, e eo11seg11i11te111e11te os des1'e.gr11.111e11t-11s dellas.

E11t1'eta.11t11,11ão 111e q11ero furtar ao dever de, 1111111111111 mais
são zâeja siuâo para ser completo, ao dever de, dizia eu, oousi-
guar aqui a e1plio11(;âo de uma escola pl1il11sopl1ieaq11e prete11de
sereuz bastantes os seus idéiaes para satisfa1:e1'1~1n1 a rasas. Re-
firo-111e aos 111oder11os espiritiialistas. Julg11111 elles q11e estas
te11de11oias, estas vocações q11e desde oe1lo pateuteiam as crian-
ças, mais não são do que re111i11isoe11oias do passado, que aos
po111:os_rão aeorda11do com a erol11çã.o da vida orga11ioa. Nesta
liypotliese, as iuoliiiações pederastas, por se1~e111 111a11ifesta1¿ões
psyoliieas. são uma rerivesoe11oia de antecedentes 11'1brioos, de
um passado de debo1':.l1es.

Esse 1lespe1't›ar de u11?1s paixões pode, entretanto, oouforme
opina a 11eo-escola, ser subjugado por uu1a vontade co111pete11t1›.-
rueete e.1lu1f.ada e dirigida.

Seja como fôr, pertença-se a que eseola pl1ilosop11io11 se
pertemzer. a verdade é que a educa1;ao e 111111210 são 1:11pazes de
trausferular, brutos, em l1o111e11s.

Ja vimos que nenhuma disposiçã.o orga11i1:11 especial existe
na anatomia do urauista; assiin, pois, 11ã.11 se trata de uma ano-
malia physics eapaz de arrastar os 1lesreg1'a111e11tos das relações
h1111111sex11aes. Deve-se, antes, co11si11e1'a1° como um 111o1111 de ser
espe1:i111 da enti11ade psyobioa; 111111111 de ser que impelle o indi-
1fi1l11o a se satisfazer sexualmente ooni os prazeres que lhe pro»
porezona o seu proprio sexo.

_E11oontro a. verdade deste assêrto nas oirounistaiioias que
rodezam os amores de l1o111en1 para liomem : nao 11a uellas

flwll- Í Ilho-

varíantee que as distiugam das do amor regular entre homem
e mulher.

Quando em um destes de.sre_grados irrom pe a paixao, pode-se
nelle observar a mesma me1gu1oe, a mesma ternura de olhar,
os mesmos derriços de_namora1lo. As idas e as vindas, a ansie-
dade constante na espera do bem amado que tarda a chegar, os
adeuses a lenço, os beijos atirados ao vento, os signaes que de-
balde pr11eurau1 disfarçar, os arr11t`os, os moolieebos de ciúme,
são os mesmos que se notam entre namorados normaes.

Como esses, elles marcam-se eiitrevistas frequentes, em lo-
gares pittoreseos, êrmos, ao longo das praias; e nessas entre-
vistas, de maos 11a1las. deixam eorrer esquecidas horas ea satis-
fação oelestial de 1:olloq11io.~1 sem testernunlias. O assaropto de
suas co1111e1'sas 11ã.ote111 variantes: troca de promessas de eterno
aniõr. juras de tidelidade por todo o sempre.

Uma mecha de alguns fios da barba ou do bigode, ou mesmo
da cabeça, e solicitada e esperada e guardada com a ansiedade,
ooul o oari11i1o, com o zelo com que se solicita, com que se es-
pera, eom que se resguarda um talisman; e então, não e raro
oouservarein a prenda querida bem sobre o eora1;ao, trazendo-a
mesn1o_,á. g11isa de breve pendente do pes1:í`11;r1; outras vezes
servem-se desse 1:11ateria1 precioso para confeccionar figu1'as
allegorioas que 111a11da1u eu1u1old11rar, para teeer tranças que.,
umas vezes lhes serven1 de oorre11tes e ci1âteI111i111=~s para o re-
logio, e outras vezes de enfeites para 111eda111as e alfinëtes da
gravata.

Os protestos de a111‹';`1r eterno não se limitaui às vas pala-
vras de 1111111. entrevista a1i`eot.11os11.; elles tem uma base ma-
terial mais solida eu1 que se fir111e1u : a per111u1.a dos retratos.
- Estes, que, em geral, são pliotograpiiias, se o11r1-1oterisan1
por uma 1:.o111post11ra sempre af'1`eota1la, pela p11_1_.1sio11o1r1ia riso-
nha em que se descobrem os eoiuilhos 11111 pouso at`astad11s, dei-
-xaudo as vezes lol11'iga1' a po11ti1111a da lingua.. Dir-se-11ša que
11 urauista prete11de que os eifeitos de l11z g1°11re111 1111 papel as
sensações libidinosas que provocam uma li11g11a 1111112111111, uns
labios naoarados, 1111s dentes de 111arfi1u.

Apreoiêmos agora 11 p11ot11g1'apl1ia pelo ro1'erso; lá. esta
uma dedieatoria de1111uoiadôra: pbrases 11ss11o111'adas, terraos
alambieados.

Mas, não troca111 entre si apenas retratos e tra11einl1as de
cabello : como dous 111na11tes, que se i1l11l11t1'a111, elles se pe1_¬11111-
tem prezelitiulios, fl1`1res, joias, oartei1'i11i1as, por1'1~¬-111o11z111111¬s, e
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principalmente artigos de agulha, crochets, etc., quam1o¬-como
succede t`requentemente----o uranista sabe confeccional-os.

O encontro de dous uranistas que se adormn., e revestido
dos mesmos tons de futilidade, mas de prazer, do amor normal:
apertos de mão prolongados, conchêgo_ suave dos pes e das
coxas ; suspiros, gemidos, beijos.

A linguagem dos signaes offerece-lhes encanto indiaivel :
pelo toque dos dedos, pela sede e numero de pancadinhas,
um saberá. si o outro noite irá. ao Apollo, ao Variedades, ao
Cassino ou ao Recreio, a fabrica de cerveja ou ao Passeio
l-"nblico.

Emiim, todas as banalidades do nainoro encontram-se tam-
bem entre elles ; assim e que se não esquecem, em suas corres-
pondencias, de combinar alphabetos secretos., que occultem a
alheia curiosidade a troca recíproca de aifectos que, por cartas,
elles se juram. _ _ até of -morte.

U papel de taes cartas é tambem característico; em geral,
cor de rosa, perfumado, e de minimo formato, elle traz bem no
alto, bem junto ao rendilhado das orlas, uma figura allegorica
- neste, são dous corações traspassados por uma setta; --
naquelle, dous caudidos pombinhos que se tocam pelos biqui-
nhos de lacre ; - aqui, é um Cupidinho na attitude mesma em
que aponta a flecha acerada ; _- alli, uma flõr significativa ; em
geral, o ainsi'-perfeito. Si o continente, pelo aroma, e pelos
enfeites, trahe-lhe de longe a procedencia, nao menos expres-
sivo e o estzylo do conteudo; na maioria. dos casos alambicado,
supplice, me-llifluo e snbuiisso, elle denuncia a morbidez de es-
pirito de quem o dictou. Come‹¿a sempre, dirigindo-se ao objecto
de seus alfectos, por termos que julga traduzir o ardor da pai-
xao, taes como: -:nen bem, meu. co›'oç¿io, nifzÍf›r.'lt“r:.Z-lrart, mmlro
teima, -:iriamos ca-ndo-nous, meu qu-zÍ~n‹f_Z'¿nz, meus q-às-it-artes, -meu ndo
-me rio-aréf.s, etc. No texto, a carta revela qnasi sempre uma con-
tradicçã.o de ideias, um desnorteio do juizo: ao lado de palavras
ternos, de pbrases effezninadas, exprobraçoes a uma supposta
frieza, a uma paixão nunca julgada bastante correspondido. ou
ferrõrosa.

Por ultimo, e qnasi invariavelmente, a epistola se en-
cerra por uma quadrinha do ponto do lenço; darei aqui alguns
specrmens :

Tae-to carta venturosa
A's maos do um soraphinl. ._
Quando to forem abrir
Da um suspiro por mim.
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Antes da inicial, porque a carta traz apenas a inicial do
ondereçante, são muito frequentes as expressões deste jaez:
d'este que to arnará eterfnalnente, d`es¿a victáma dos teus rigo-
res, etc.

Nem sempre é uma inicial que subscreva as ternuras da
carta; muitas vezes é um nome de mulher, como tamngm da
mulher é o nome da pessoa a. quem é en‹lereça‹1g,¿ oazfag t-gzgg,
o nome conserva-se completamente occulto, sendo, em geral,
substituido por uma quadrinha d'este qnilate :

Adeus, fulano, fulano.
Adeus, fulano querido. ._
Nao to chamo pelo nome
Para não seres conhecido.

Este esboço que a largos traços aqui deixo, e uma cópia fiel
do estrlo do homem apaixonado por outro homem. tenha elle o
maior “cultivo intellectual, ou seja o mor ignorante; otiereça nas
demais relações da vida as provas de criterio mais rolmsto. ou
seja em tudo o exemplo da mais crassanecedade. O real É que,
quaesquer que sejam neste ponto particular, se confundem em
uma promiscuidade de cousas futeis e banaes que a todos ni-
velam.

Si na vigília o estado psychico de uns e outros em nada se
distanciam, o mesmo succede no periodo do sonho: nesclo ou
genial, o uranista leva a noite para o leito as preoccnpaç_í›es do
dia; e assim, seus sonhos eroticos teem sempre`por objecto o
homem, nao raro fazendo-se acompanhar, como no indrvnhio nor-
mal, de perdas semiuaes. _

Nem se pense que por este genio futil, foge o uramsta aos
prazeres intellectuaes: no recesso galante em que vive, nota-se
tambem muitas vezes um precioso inovel que contem a biblio-
theca de sua predilecçao. _

Bem verdade que essa livraria não e surtida.___ mas satisfaz
aos gostos e as inclinações da intelligencia uramsta. _

Approximêmo-nos della: percorrendo _o lombo dos livros,
encontraremos qnasi invariavelmente o Darc;-one-rw das,ƒiof'es,
a Linguagem dos fitas, o Seer›'eterzÍo dos nzoços, o tlferâsagmro dos
amantes, etc. _

Tambem não são alheios aos gratos e ternos sentrmentos
.que o gosto pelas artes proporciona. A musica e o canto falam-
lhes tanto á. alma, quanto a dos homens normaes : diffil H1@5*“°
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ferem-n'as talves mais, porque, segundo pensa Goffignon, e esta
inclinação uma das caracteristicas do uranista.

Entretanto, não é todo o canto que lhes agrada, não e todo
o instrumento que lhes tange os sentidos: peculiar aos seus
gostos e especialmente a rnodinha no que diz respeito ao canto,
- é o violão no que se refere a parte instrumental. Raro sera o
cultor ardente da paixão homosexual, que não dedilhe a todo
instante as cordas de um violão, a cujo som elles entoam com
uma voz aflautada, commummente de contralto, as mais ~›'‹-q-z.¢e-
Z-rmfos e dnlçorosas modos em voga.

E tão imperiosas são essas inclinações, tão geraes, que sus-
peita-se sempre de urania quando se veem homens notaveis nas
sciencias, nas artes ou nas letras (entre os uranistas tambem
taes se encontram), dedicarem seus lazeres ao violão ou ã mo-
dinha.

O amor torna o uranista capaz dos maiores sacrificios pelo
objecto de seus sonhos, tanto quanto o homem normal pela mu-
lher a quem verdadeiramente adore ; ou, esta, por aquelle. Mas
tambem, elle torna-se por igual passível de todos os arrasta-
mentos do ciume, quando sabe que seus gozos são partilhados
por outrem.

E' assim que Mell eita o caso de um medico, cujo amor
uranista era desgra‹;ado-, não que deixasse de ser partilhado
pelo homem, alvo da sua paixão, mas porque este, tendo pelo
médico um amor puramente psychico, não satisfazia os seus
ardores.

O uranista, em carta vehementemente expressiva, commu-
nicon a Mell o estado desassocegado do seu espirito, as priva-
ções do somno, e finaimente os impulsos ao suicidio, só retidos
pela lembrança que, nesses terríveis momentos, se lhe. repre-
sentava, das tres iunocentes pessoas de sua familia de que era
o unico amparo. A isto era levado por suspeitas que outrem es-
tava a ponto de partilhar os gozos, que elle tanto ambicionava.

Em outro trecho da carta, elle descobre as tentações que
tem tido para o assassinio do objecto estremecido. Debalde en-
trega-se com fervor aos devêres de sua profissão ; e sem cessar
absorvido pelo pensamento dominante no individuo, objecto dos
seus amores. Uma verdadeira obsessão.

O _uranista, temol-o dito, pode ser o homem mais notavel
e o mais respeitava! sob todos os pontos de vista, pode racio-

---183--

oinar o mais acertadamente em todas as relações da vida;
quandfi, porem, se trata de seu ponto fraco, a depressão psy-
chica chega até as falhas mais fendas do raciocinio e da moral,
ao desbriamento mesmo.

O Commendador F. . ., pertencente a uma recommendavel
familia fluminense, é um homem culto, de porte respeitavel, fiel
cumpridor de seus devêres, e que se ímpoe pelo criterio de seus
conselhos.

Pois bem : apezar de toda sua austeridade, apaixonando-se
por um moço destituído de quaesquer dotes capazes de attrahir,
depois de gôzal-o por algum tempo casou-o com a propria fiiha,
para tol-o constantemente a seu lado.

Sei de um facto de genero qnasi identico, succedido em
S. Paulo, muito notorio ahi, de que ainda hão de se recordar os
contemporaneos das camadas de estudantes do meu tempo.

O protagonista do facto foi o Dr. P. . ., por antonomasia o
Genistrocles.

A'quelles que, por não terem alizado os bancos da Univer-
sidade de Coimbra, desconhecem a significação da palavra,
direi, porque vém a proposito, que ella foi creada pela gyria
dos estudantes coimbrenses para exprimir--o. troco do sexo.
O erudito professor J. D. de A. B., que fora mandado chamar
a Portugal expressamente para organisar a Academia de
S. Paulo, vendo a afoutezf-. e o ardor com que o Dr. P.. . se en-
tregava ao vicio activo da pederastia, lembrou-se de alcuuhal-o
com aquelle appellido, que ficou como si nome patronnmrco
fora. e

Pois bem: havendo contratado casamento, o Dr. . .,
na noite mesma dos esponsaes, para testemunhar ao seu mignon
os grande affecto que por elle sentia,.cedeu-lhe as primícias
dos gózos matrimoniaes, permittindo fosse elle se introduzisse
no thâlamg, E' bem de vêr, 0 pudor feminil revoltou-se_‹:.on-
tra o desbrio do acto, e a mulher, donsella mesmo depois de
casada, abandonou alta hora a casa para se acolhor ao tecto
paterno.

O Dr. P. . . recebeu essa tão brusca quão escandalosa se-
paração com a maxima indiderença, sendo alias mereeidamente
considerado uma das maiores illustraçoes do seu tempo. p

Estes factos demonstram quanto a paixão uraulstacega,
como pode ella degradar o senso morai ao ponto do individuo
Bol' ou proprio a levar a deshonra e a libertiuagem ao leito dilfi
mais devia zelar.
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.\lada ha na orgauisaçao externa do pederasta que indique,
que denuncie sua perve1'sã.o : os orgaos geuesicos são absoluta-
mente uormaes, e apresentam todos os attributes da realidade.
O que ha uelles é um impulso genital para os individuos do
mesmo sexo, impuiso que -«-- nas condiçoes normaes - leva o
homem para a mulher. por assim dizer um estado psychico
anomalo, que se não assenta em disposição organica de qualquer
naturezas.. E' por isso que o pederastia se compras, não nos attra-
ctivos e na belleza da mulher, mas nas formas do homem e até
mesmo nas mais repelleutes. E esta perversão do instincto se-
xual chega ao ponto de encher-se o uranist-a de verdadeiro
ciume pelo alvo de seus prazeres, não tolerando que outro ho-
mem algum partilhe os gózos do sou predilecto. Parece mesmo
que as furias desse ciume são, em muitos casos, mais accou-
tuadas do que aquelles que normalmente sente o homem pela
mulher.

Com os arrastamentos de sua paixao anti-natural concilia
o uranista a comprehensao que nutre pela baixeaa de seus ges-
tos: por isso, embora indiquem esses um certo gre.o de depres-
são moral, receiam comtudo os uranistas o ferrete da opinião
pública : escondem tanto quanto possivel o seu vicio, e para neo
tornal-o conhecido tudo fariam.

No segredo da intimidade elles se reconhecem uns aos
outros, e cada quai torna-se mais ufano perante seus pares;
chegam mesmo a trocar as mais intimas con fidencias. Para con1
os estranhos, porem, retrahem-se cautelosos ; e a não ser espe-
cial habilidade, ninguem delles obteria uma revelação siquer.

Quando um dentre elles busca roubar ao outro o ser dos
seus pensamentos (cousa muito frequente), lança mao de todos
os meios, intrigas, mexericos, cartas anonymas; mas, si mesmo
assim nada consegue, e então 0 caso do recurso extremo :
ameaça de apontar ao outro publicamente como pederasta.

E tal e o receio que tem de ver patenteado o vicio de que
se não enverg'onham na intimidade, que sao capazes de con-
trariar os mais energicos arrebatamentos de seu geuio para
que tal não succede..

E' o caso do veiho Cemmendador J . G., muito conhecido
nesta cidade, cujo genio brigador e ranceroso levava-o ao ponto
de iniciar frequentes processos contra seus desaffectos, e de os
destratar simuitaneamente pela imprensa. Uma occasieo, porém,
teveide reprimir os im petos do seu temperamento contra certo
medico que, para sustar tremenda campanha de descredito

mn.

contra um amigo, ameaçou assõalhar o facto de uma vez tel-o
tratado de molestia vergonhosa em regiao suspeita, e ps, a ioga
estar resolvido a requerer a Justiça uma vistoria que viaaag
confirmar-lhe o asserto.

Tambem os uranistas activos tem consciencia das baixezas
de seus gostos; e por isso se vexam de tornal-os noto;~iog_

Outra não e a rasãzo por que nunca se queixam às autori-
dades dos latrocínios de que são victirnas por parte dos passi-
vos. Estes, com eifeito, mais do que as meretrizes, roubam seus
clientes, estando seguros da impunidade.

Como vimos dizendo, o ciume dos nranistas se exerce so-
bretudo contra os homens ; contra as mulheres, porem, cumpre
distinguir o activo, do passivo. Aquelie pouco se importa que o
saciador dos seus gózos procure tambem satisfações com pessoas
do sexo opposto; este, porém, enche-se de selos, torna-se capaz
de todas as loucuras si encontra rival em uma mulher.

A paixão do urauista, embora ofiereça. todos os arderes
com todas as nanices do amor natural do homem pela mulher,
não oiferece comtudo as condições de durabilidade desse. Í)
amõr normal, isto e, o heterosexual, transforma-se, pelo casa-
mento, em um alfecto duradouro, que constitue a felicidade
do lar; ora, este sentimento e impossivel nas relaçoes homo-
sexuaes ; d'ahi, a sua durabilidade mais ou menos curta.

Quando, pois, não se pudesse, por motivos de ordem moral
e social, atacar o projecto de Ulrichs, que solicitou do Con-
gresso do seu pais a legalisaçâo do casamento entre homens,
bastaria aquelle só condição para deixei-o a margem.

._._í_-...-›----í_-

A crapula que, desde o mais remoto passado até os días
que correm, temos vindo desenvolvendo aos olhos do leitor,
deve ter uma causa permanente, e ainda não desreudada pelos
moralistas, ou pelos scientistas. E digo pernas-n.r=t.›zn= porque,
apesar da variedade de costumes, apesar da diversidade das
civilisaçöes, todas as sociedades teem visto seu seio polluinse
com a. mancha nefanda do attentado contra. a natureza.

Mas, cousa digna de nota, e precisamente nas agglomera-
ções em que ja ha peuetrado a civiiisaçao, e nos centros de
cultura intellectual que se faz notar esta poilniçao tão rara
entre os selvicolas. Dir-se-hia que, de par com os bens que a
ccmmunhao tras a acceleraçara do progresso, caminha a devas-
aidão dos costumes. Dir-se hia que a natureza, avara de seus
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dons, ciosa por não poder emharaçar a evolução da sociedade,
vinga-se, lançando sobre ella a pécha merecida de impudica.

Porque, a.rguirã.o os doutos, falar em natureza quando t.u
mesmo te incumbe:-1 de atirar a sociedade, que e um artificio
dos homens, a responsabilidade de taes att.entados`P E' que,
bem posso eu responder, so indirectamente á. sociedade devo
levar uma tal culpa, desde que, qnasi tanto quanto ella, e mo-
tivo de tal effeito a ‹iis¡ir1siçšti'.i organico. que veio do lu-`:1'ço.

Quero dizer que o individuo nasce, em vultuoso numero de
casos, com a disposição para esses babitos depravados. Exemplos
irizzintres topdmos nos casos em que, apezar de melhor ili1~e‹':ça~o,
apesar da influencia do meio, os individuos por assim dizer se
desgarram, atirando-se ao oceano crapuloso dos vícios desnatu-
rados. Em to›.lo› o percurso da vida, elles apresentaram sempre
signaes evidentes de que um impulso vicioso estava so sopi-
tado pelas condiçoes znesologiúas, ou pelas liçoes da âzdiicaçao :
um accidente qualquer. porem, bastou para que, soprando por
sobre esta teuue camada de cinza, a insigniñcante fagulha se
tornasse em chau1n1ejaut.e brazeiro_ Este homem, pois. veio ao
mundo com uma tendencia auomala., com o que nos outros. os
médicos, poderiamos chamar uma rÍi.‹pos:'¿rrio oro'-r?r¿.:lrt. Elle e
antes um degeoerado, que um perverso.

Quem ousara apedrëjal-o Í-`*
Quem se sentirá. bastante puro para, Juiz immaculado,

lavrar-lhe a sentença? Um enfê'-.rmo precisa curar-se. no inte-
resse proprio, e eo interesse da sociedade, que elle pode cou-
ta gionar.

Íião são as condemuaçoes dos moralistas, não são as pala-
vras oucasrios que se armam em criticistas, que farão o papel de
ferro em brasa que vá sanear a ferida. Muito mais do que isto,
faz-se mister de remedios apropriados á. natureza e á gravidade
da reolestia, remedios que valem mais do que vas palavras.

Contrariamente, individuos que nascem com as mais lio-
nestas disposiçoes tem-se perdido em desvios, para onde o
guiam, quer as sociedades dos compaulleiros, quer os vícios de
educaçao mal orientada.

Assim, pois, educaçiio e meio, si podem fazer desgarrar
quem em si traga as melhores disposições para o cultivo das
virtudes, podem tambem ser insufiicientes para corrigir vícios
mais fortes do que elles. Pode-se, porem, arguir quaes sejam
as disposições organicas a que acima alludi, capazes de engen-
drarem as tendencias para a crapuia ; em outros termos: poderá.
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perguntar a moderna escola ultraorganicista: que ponta da
systems. nervoso, ou que alteração delie é capaz de produzir
um tal effeito? Para mim, a resposta a taes interrogaçoes é tao
complexa que não julgo caber em um se periodo.

Licito, pois, seja espraiar-me algum tanto sobre 0 ¿5¶¡¡¡,.
pto, que bem merece a paciencia do leitor attento.

Quando falei em disposir¿oes orgauicas que o individuo
traz do berço, confesso, não quiz significar' uma dada perturiia-
çao anatomica em um ponto determinado. acredito que, sendo
os vícios molestias moraes (e ha tantas molestias moraes como
physicas), só pelo ladomoral pode ser encarada a questao. Bem
sei que o physico e o moral reagem um sobre o outro em pro-
porções quasi iguaes ; mas, ouso affirmar que a influencia moral
offerece tal supremacia sobre a outra, que ella so por si sera
capaz de embaraçar fuucções, ou contrariamente activa]-as, e
mesmo até deformar elementos auatomic-os. Mais do que em
tempo algum, este principio de seculo esta empenhando todos
os esforços por levantar, reerguer, resuscitar, as fostes de
sciencia do passado, aquelles fontes a que se iam ahelrerar os
medicos philosophos que, desde então ate hoje, presidem e;~'pi-
ritualmente as raizes de toda a scieucia da vida. Dir-se-bia
que, aqui, como em outras circumstancias, não falha o apim-
rismo de que os mortos gooer-nom. os vires. Paracelso, acercan-
do-se de seus enfermos, que o buscavam confiantes. tinha o se-
gredo de levantar-lhes o moral para então curar~ll1es os males
physicos. E em verdade, as curas assombravam por tal modo,
que um canto de terra não havia onde se desconhecesse o pre-
tenso thaumaturgo. A sciencia. e verdade, tem progredido. os
processos para a sua acquisiçao, nao e menos exacto, tem-se
tornado cada vez mais meticulosos; entretanto, apezar dessas
minudeucias, apezar do desenvolvimento cada vez mais avan-
tajado, não tem ella conseguido dominar os estados pathelogi-
cos, não ha obtido affirm-ar processos de cura mais numerosos,
e mais reaes, que os do passado.

E' que o espirito restricto de uma phiiosophie. organicista,
que antes restringe do que alarga os liorizontes, -domina a
marclla progressiva da medicina.

' Podemos afferir o grão de prestígio de um tal espirito, peios
resultados praticos que, á. cabeceira dos doentes, eiie pode
Produzir. Assim foi desde que os eiicjfclopedistas dos nos do
seculo atrazado conseguiramdominar o mundo das mrelhgea-
cias, e tem continuado a ser ate a hora actual. Mas, agora, de
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cêrca alguns lustros a esta parte, a revivescencia da escola
emiuenteiiieiite prolilica, que atravessou inabalavel e incoluiiie
a Faculdade de Montpellier, alastrou-se coino uma inundação
por todos os espiritos ciiltos. A verdade, comprimida lia largo
tempo em escoiiderijos occultos, ora irrompe violenta, partindo
os diques que a retinliam.

E, de facto: porque sera qiie o médico pouco pode fazer
quando não tem a confiança do enfêriiio? Porque, contraria-
mente, bastai'-lhe-liao pílulas e mico pri-ais para levaiitar do leito
o enfermo. que delle tudo espera, e que iielle tiido confia? Que
relêiçao iiiexplicavel e niysteriosa existe entre a conliauça e a
cura. *? Não será. a evidencia da poderosa acção moral sobre o
physico? E esta acção não se affirinara eiii todas as cousas, iia
uiolest-ia como na saúde `? Que e que da a Mucio Sczevola a co-
ragem inquebrantavel de, sem um niurmurio, sem uma queixa,
sentir, peraiite Porsenna, o crepitar de sua mao estendida im-
passivelmeiite sobre a fogueira? Bem sei qiie é preciso qnasi
a virtude de um santo para voltar passos atraz o caminho per-
corrido sob a direcção de muitas gerações de mestres. Mas, eu
sei tambem que a verdade dos factos e irreductivel: perante
ella se curvam todas as exigencias do tradicioiialismo ; com ella
se partem as cadeias todas da solidariedade. 'lleiihamos a cora-
gem deBoerliaave, que, exprobrando-se a si mesmo haver esque-
cido os eifeitos uiiaravilliosos da iinagiiiação, e depois de se ter
entregue ao estudo do systeuia iiemfoso, reconheceu que nem
tudo no homem são os oi'gaos physicos.

Tenho dito que a escola vitalista, Pheuix moderna a re-
nascer de suas cinzas, alastra e domina o espirito deste prin-
cipio de seculo. De facto, a infliiiçao desta revivesceiicia ha se
feito sentir nos dominios de toda a sciencia.

Bem sei que a criminologia moderna, cujo fundador-Lom-
broso - conta ainda tantos adeptos quantos estudiosos, fazendo
proi.-'ir todos os vícios e paixões da conformaçã.o orgaiiica dos
criminosos, que ella considera enfermos, sotopõe o moral ao
physico.

alas, eu não desconheço a influencia patente, manifesta,
bem que não irresistível, do pliysico sobre o moral. O que digo,
e assegure, é que os dous elementos reagem um sobre 0 outro;
porém que, em todas as circumstaucias, quem tem a supremacia,
quem pode, com a só força de sua tensão, dominar, encadear,
trazer ii outro ao sabor dos seus desejos, e incontestavelmente
o mora .

_.-íú-_
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Factos de todos os dias, exemplos sem numero sobejain ein
prol de um tal1asserto£;|Esta-se a espera do trespasso de um mo-
ribuudo, por éelmaisj tsc pfiolonga a agonia, os circunistaiites,
e o proprio m ice eu re e es, nao se expiicam a rasão da tar-
dança; o pulso, filiforme, imperceptivel ; forças Já. nao existem
para os estertores deste momento supremo, massa inerte jaz no
leito o pobre infeliz; entrementes, 'ouve-se o rumor de quem
chega apressado -- é fi. iilha_ que anciosamente se fazia esperar;
um iiilipulso eigiie o corpo aiiidalia pouco ainollentado e iroiixo;
e a p ysionomia, agora expansiva,_t.oii_trast-a com a mudez de
alguns minutos antes; piedoso beijo filial inunda de alegria
aquelles labios qnasi cerrados : --ge a despedida fiual,_e_ o adeus
anciosameiite aguardado. Agora, sim, a morte é delin1tira._Que
suspendia e demorava os laços da _vida naquelle corpo que ia na
morte se riiergulliá.ra .? Pois nao foi bem_mais_ forte do que o or-
ganismo, uma cousa iiiipalpavel, iiitangivel, inorganica: o sen-
timento de receber os cariulios da filha estreiiiecida? aqui foi o
moäal que teve forças para conter laços, que se estavam a des-
pe açar.

_ Vamos adeante. Ha alguns aniios percorria eu, no afan de
minhas tarefas, a rua da Guarda Velha, quando fui sorprelieu-
dido com o liorror da seguinte scene: atravessava os trilhos da
ferro-carril uma quitandeira africana, que, segundo os seus ha-
liiäos, ttrazia presa as ctostilas, por uma ãaclia, seu filho. ati¬op¿el-
a a, az um inovimen o rusco, que eixoii escapar no rei a

pobre criancinha : as rodas do carro dirídiraiii-n”a em duas ame-
tades. A mae volta-se. dirige as vistas para o quadro sangui-
l10(l16i1to, e, sem ter o teiupo de uma exclainaçao ao menos, cabe
re ondameute no chao: estava morta. Si qualquer anatouiista
necropsiasse este cadarer, eucoiitraria talvez alguni'f‹;ico apo-
pletico. Pergunto: que e que desorgaiiisou aquelles tecidos? que
foi que, com a agudêz do fio de um bisturi, partiu de prompio
aquelles vasos, entoruoii aquelle sangue, coinpriinin aquelle
cerebro, asphyxiou aquelle bulbo 'P O so sentimento da dor. Mas
então uma paixão moral pode levar seu poder tauibeui ate des-
organisar os proprios tecidos.

ç Sim; existe este guild moral, esta foi-ça iuipalparel, dis-
tlucta e ditl`ereiite dos orgãos, aos quaes iiiesnio algumas vezes
se contrapõe.

Efoi ella que animou a ignorante camponesa de Douiréiny
ii. levantar o cerco de Orleans, a bater-se contra soldados aguar-
ridos, enxotando afinal, do sólo da patria, o estrangeiro invasor E
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f * Si, pois, as faculdades moraes podem se contrapor as exi-
geucias orgaiiitias, e que não se originam, e que independem
d`ellas. Ha, portanto, em nos, uma. fõrça real que domina os or-
gaos. que os atfeiçõa mesmo, em sua contextura, as necessi-
dades delles. Nem outra é a theoria que se deduz das lições de
G-all : a caixa craneana molda-se, por assim dizer, as elevações
e depressões do cerebro, por modo a poder exteriormente mani-
i`estar as propensões de seu possuidor. Não e que este tenha
taes ou taes faculdades moraes, taes ou taes paixões, porque o
seu cerebro, segtiiiâilo exteriorisa. o craneo, tenha maior desen-
volvimento em taes ou quaes pontos ; mas, e que este mor incre-
mento é devido as tendencias da fõrça geral que domina o or-
ganismo. Aqui. como nos demais casos, applica-se com verdade
a lei de pliysiologia. patliologica; o exagero de funcçã-io e corre-
lato a hyperinegalia do orgão, -- a inactividade, á. atropliia.

O cerebro é, pois, o instrumento, ou, melhor, o orgao, como
o chama a pliysiologia. pelo qual se manifesta exteriormente
aqnella energia.

Este qoid, esta fõrça. moral, esta energia, ou que melhor
nome lhe de, e aquillo que se acha em todos os labios, sem que,
entretanto, se lhe possa precisar a natureza., - é, em uma. pa-
lavra, a vida. `

tira, a evolução orp,'anica do corpo humano ínicio-se, nao
ha contestar, pela. affinidade entre duas cellnlas vivas -- o cel.-
Ínlft -sperfiiot;`ca e rt c-âll'z.¿1a 0t'uJ›:i'.

Pois bem: deste contacto, desta co›nbz`~n.c1._‹,;äo, como diria
um cliimico, o que resulta. pelo decorrer dos tempos, e uma ma-
chiua excessivamente complicada, em que cada orgã.o, e cada
apparelho, apesar de sua autonomia propria, acham-se entrela-
çatlos por- uma solidariedade de labõr que mantem a vida geral.
Não é precisamente o mesmo que se dá. entre duas substancias
mineraes attrahidas uma para outra. por atfinitlade que lhes é
peculiar: neste caso, o que resulta é simplesmente um corpo,
em que se não vêm a multiplicidade e a variedade dos appare-
llios, dos orgãos do ser vivo. Demais, no momento mesmo em
que a uniao se estabelece entre os dous corpos, um outro sur-
tin desde lzigti integre, completo, definido; elle não precisa do
curso de um lapso de tempo para se constituir, o que vale por
dizer - elle não wfrrílrre.

_ A so fõrça physica, portanto, que hasta para as combina-
çoes clumicas, não basta para as formações organicas. Iílntre-
tanto, o contacto de duas cellulus afiins, o que da e um terceiro

me
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ser que vae evolver até um limite determinado; e que, pois,
não se regera exclusivamente pelas leis pliysico-chimicas.

E' a vida que preside a esta evolução, vida alias de que
ja eram dotadas as duas cellulas originaes.

A vida, portanto, que preside a organisaçã.‹› do ser llzg
foi preexistente; ella., pois, não depende do jogti dos orgãos,
antes são estes que obedecem ao seu influxo. Assim, é a vida,
ou -- por outra W- o ser moral, que affeiçõa os orgãos para as
manifestações de seus sentimentos. Si, pois, pode-se conhecer
estes ultimos pela analyse material do physico, como pi-mm-
diam Gall, Lavater, e muitos outros, não sao comtudo estas
propriedades organicas a causa impulsora dos sentimentos ou
das paixões. Muito mais a cont`ormaçã.o organic-a pode indicar
uma certa feição moral, que a força de vontade, dirigida por
tuna educação bem orientada, tenha desde muito modilicatlo.
E' o caso de Socrates, o typo das virtudes: conta-se que achan-
do-se 0 philosopho no meio de seus discípulos. delles se acercou
Zopyro, afamado pliysionomistaz este, a pedido daquelles ulti-
mos, e depois de minucioso exame, attirmou que Socrates com-
peudiava em si a qnasi universalidade dos vícios, vícios que o
pretenso adivinlio lenta e ¡›1'‹›g't°essirameute enumerara. Com-
prchende-se que uma tal revelaçã.o foi recehida com hilari‹la‹le
ruidosa. Socrates, porem, deteve os discípulos em suas mani-
festações. «Nao vos riaes assim, disse elle; este homem em
nada se afastou da verdade: de facto, eu nasci com os vícios
todos, que elle acaba de apontar, mas soube vencël-os pela so
energia da vontade. ››
- Estas relações entre a conforrnaçäo pliysica e as inclina-
ções moraes, já. adquiriu, na sciencia, os foros de cidade, gra-
ças aos esforços do notavel criminalista Lombroso: hoje, com
efl`eito, a. authropometria é um dos capitulos obrigados de Medi-
cina Legal. Entretanto, si a vida domina o organismo inteiro,
nelle todo deve imprimir o seu cunho; não é, pois. tao so ao
craneo que se devem limitar as ititfestzigêufišes de tal ordem: im?
toda a parte se lera, como em livro aberto, paixoes, incliuaçãies
e sentimentos moraes.

Mas, não se exagerem muito os iiéo-scieutistss, não jul-
guem que bastará. á. iilspeioçaztti pli_\,-'sica para um progiiostlcu
moral sem remissão : letnbrem-se de Socrates.

Em snmma, quando se tratar de cousas attinentes a ordem
“Ill_0I'8l, as attenções devem ser ‹lii'is;itlas antes de tudo para a
Vida., chame-se ella urch»eo. com Van Helmout; pniucipfio riffrl,
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com Bartliez; ou oliao, com Stahl e com os pliilosoplios de todas
as épocas. Mas, iiicontestavelmente, é o systems nervoso o in-
strumento de todos os actos moraes ,operados na economia pela
imaginaçaii e pelas paixües.

E' por intermédio delle que B. vida faz funccionar todos os
oi'gã.os na saúde ; ou perturbal-os, na niolestia.

Que digo eu ! perturba!-os so? Nao, desorganisal-os mesiiio.
Bernliein e Dunioiitpallier acolhem nina liysterica ein um dos
leitos da cliiiica de Naiicy ; collocain sobre seu peito um inoffen-
siro papel, affirmam-llie e siiggest.ioiiaui-llie fortemente que llie
liso applicado largo vesicatorio; poucas horas depois, obser-
vam a rubefaçâo premonitoria da empola de serosidade, tambem
encontrada algumas horas mais tarde. Este facto e conclu-
dente ; contra. elle não lia oppor as objecções da moda : aqui,
nem uma acção material cccasionou a vesicaçâo, - foi só, ex-
clusivamente só, o poder snggestivo.

A vontade, que e um attribute exclusivaniente psycliico,
tambem entra por muito (si não e a causa principal) na pro-
ducção de eifeitos referentes á. vida vegetativo..

Ensina-se, entretanto, em pliysiologia, que taes eifeitos
aeliam~se na dependencia de um automatismo organico, fora
inteiramente da influencia poderosa da vontade. O facto é,
porem, que homens tem-se visto capazes de, pelo só impulso de
seu querer, agir sobre funcções da vida vegetativo. ; tem-se ci-
tado alguns que, dirigindo perfeitamente sua vontade sobre 0
apparellio circulatorio, conseguem a seu bello prazer sustar a
onda sanguínea em um ponto liiiiitado do organismo. Todo o
clinico conhece o conselho do pranteado professor Trousseau
a respeito da acção da vontade sobre a. expulsão dos residuos
alimentares. E, si não bastam ainda estes exemplos geraes,
outro ha frizaute, convincente, incontestavel, que soccorre a
these que venho explanando : refiro-me ao poder dos fakires da
India, que, collocando-se em condições de morte apparente, ao
ponto de desafiar qualquer exame médico, sujeitam-se a ser
encerrados por espaço de algum tempo, passado o qual a exhu-
maçao traz ao sólo o simulado cadaver, que revive, por assim
dizer, gracas a certas practices delles conhecidas.

A vontade aqui, como nos demais casos, foi o agente
Sfibëfflflfi; a infiuencia, pois, do moral sobre o physico e um
facto sem contestação: a questao toda está. na educação desta
vontade, educaçao que é uma sciencia, que precisa aprendi-
zagem.

o
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Esta. influencia., acabamos de vêr, manifesta-se, quer sobre
as funcções, quer sobre a contextura dos proprios orgãos. Não
é, pois, de admirar que ella por igual se faça semp- em-,z-¡,
os stigmatas organicas que denunciam o caracter e as paixões
do individuo. Portanto, si, em Socrates, taes stigmatas perdu-
ravam, ein outros ellas teem conseguido desapparecer por com-
pleto. Tal desappareciinento, porém, não procedeu, antes succe-
dcu, a modificaçã.o do caracter. ao afrouxamento das paixoes.

Ainda uma vez, pois, si taes stigmatas denunciam o que
vae na intimidade do ser psycliico, nem por isso são ellas que
regem fatalmente o liouiem. Erraria. pois, o tribunal que, le-
vado pelos sós dados antliropometricos, ou pelas apparencías
pliysicas apontadas por medico-peritos, condemnasse um pre-
tendido oriiniiioso. Tal tribunal collocar-se-liia ao nivel do Zo-
pyro a julgar Socrates.

Em vista do que levamos dito, conclne-se que é o ser moral
quem aifeiçõa o ser pliysico às condições proprias para suas
manifestações. A precedencia cabe, pois, aquelle, e não a.
este : logo, a entidade pszrcliica é que tem, em estado latente,
desde o surgir a vida terrena, aquelles paixões, aquelles defei-
tos moraes, denunciados pela conformação dos orgãos e trans-
formados posteriorinente na libertinagem, no debioclie, na orá-
pula. Assim como lia, para o organismo, inolestias congenitas,
diatheses sypliilitiz-.a, scrotulosa, ou outras, lia tambem para o
ser psycliico iiiolestias congenitas que bem se poderiam deno-
minar dilathescs -moraes : as tendencias a libertinagem, ao debo-
clie, á. crâpula, aos vícios. E da inesnia sorte que a. tlierapen-
tica encontra recursos para debellar aquelles, recursos podem
tambem ser encontrados, pela tlzcropmtícu. moral, para. a cura
destas.

Ora., é precisamente a parte espiritual do homem aquelia
que é poderosamente influenciada, ja pelas condiçoes mescla»
gicas, ja pelos ensinos educacionaes. A* sociedade. pois, iii-
cumbe preparar um meio e dirigir a ediicaçao por modo a modi-
iicar, no individuo, as tendencias passionaes inuatas.

¢1?_ 

O onanisino não é um habito innocente ; esse vicio acarreta
para a infeliz victiina um minho especial que a caracterisa. tu-
nica de Nessus de que ella se não pode libertar, e que confeccio-
nou com suas proprias niiíos. E' sempre um esguio, cujas ron-
pas não se lhe adaptam ao corpo, sí'i.o~llie ao contrário frouxss;
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macilento. esqualido, o rosto tem a cor terrosa, os olhos nada
exprimem; a bocca semi-aberta, com o labio inferior sempre pen-
dente : dir-se-bia qnasi o facies do idiota; maos angulosas, ema-
grecidas, dedos longos e sêocos; quando fala, sua voa é longo-
z~oz‹a, _- affirmar-se-hia que não emitte sons, porém que os aline.
Eis, em geral, o aspecto que apresenta, ao cabo de algum tempo,
o ouauista.

Ora. si este vicio e capas de imprimir na physionomia, e
ao todo, esse cunho indelevel de miseria physiologica, é que
ataca profundamente as mais reconditas fontes da vida.

Sabem-se de facto quaes as consequencias possiveis do
coito de pé; e, por ser esta attitude aquella que, ordinariamente,
tomam os mastnrbadores, os etieitos são os mesmos : uma serie
de acções reflexas por intermédio dos plexus sacros, as qnaes
vao - como outras tantas descargas electricas --- do apparelho
genital ao systems nervoso, e reciprocamente. D'al1i o afliuxo de
sangue, seu accumnlo mecanico na rode da pia-mater, a con-
gestão da medulla acarretando muita vez a paralysia dos mem-
bros inferiores, que pode apresentar-se subitamente no acto
mesmo em que, de pé, o vicioso entrega-se as suas practices.

Este vicio exercitado desde cëdo parece sustar o desenvol-
vimento de alguns phenomenos, que se observam na puberdade.

E' assim que a barba, ou falta por completo, ou se apre-
senta escassa.

Outro eifeito que, assim como eu, todos os clínicos terão
observado, e a presença, no rosto, de botões de acne, quer em
um, quer em outro sexo; minha observação parece, entretanto,
demonstrar que este signal do vicio solitario se apresenta mais
cominummente no sexo feminino, quando as moças se entregam
ao clitorismo.

Ha outro signal mais frizaute deste abuso -- são as epis-
taxis, que Joal denominou Epistcmis gofmitoes. Quando na puber-
dade se observar com frequencia este symptoms, é natural pre-
vêr que se trata de um onanista ou de uma clitorista.

Entretanto, são elles, espinhos e sangue pelo nufrfiz, errada-
mente attribuidos pela familia, que desconhece esses segredos
da clinica, as sôalheirss a que se expõem os meninos em seus
folgnedos ou em transito para o collegio.

Si e em uma menina que tal epistaxis se dá., a familia desde
logo acredita, ainda com os olhos vendados pela mesma ce-
gueira, que se trata da approximação do periodo catamenial,
que muita vez esta longe; nao obstante, dos onze aos dose
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annos, bem pode acontecer que seja prenúncio das primeiras
regras.

Em outras circumstancias notam-se cepbaleas frontaes
tambem erradamente attribuidas, ou ao crescimento, ou á. ineo:
lação, ou á. anemia.

Com ellas coincidem vertigens, pesadêlos, sonho agitado
preguiça cerebral, inaptidao para qualquer trabalho, irritabilií
dado nervosa, tristêza ou colors., etc.

O onanismo, quer n'um, quer n'outro sexo, ošerece grada-
çoes desde a simples satisfação de uma necessidade que se torna
urgente de longe em longe, até o furor, a raiva de - por assim
dizer -- a. todo momento ser praticado.

Seja-me lícito exemplificar com dous casos, um de Serras,
e outro de Serrnrier. Uma mocinha entregando-se aos prazeres
venereos, em breve prostituira-se; entao, não se satisfazia
mais com as cohabitaçoes repetidas de seus frequentadores:
masturbava-se.

Ao cabo de muito pouco tempo era uma viotima da nym-
phomania ; o vicio a tudo resistiu, até mesmo â ustao do cli-
toris. Aqui era o furor. O mesmo se pode dizer relativamente
ao caso de Serrurier. Sao estas suas palavras :

‹‹ Lembrar-me-hei sempre com doloroso sentimento do qna-
dro horrivel que me offereceu um joven militar em consequencia
de masturbação frequente e polluções nocturnas que se repetiam
com violencia e abundancia a cada accesso de epilepsia. Elle
tinha tao arraigado habito de masturbação que, no proprio mo-
mento do accesso, esticava a verga ao ponto della. se alongar a
perto de dez pollegadas, e de se assemelhar a um simples liga-
mento. Este moço achava-se no mais completo marasmo. sua
vida qnasi estincta ; reduzido a imbecilidade, satisfazia -- em
qualquer parte em que se achasse- as necessidades da na-
tureza; o corpo exhalava odor particularmente nauseabnndo,
tinha a. pelle terrosa, os olhos cravos, a lingua vaciilaute, tro-
pega, os dentes abaiados, as gengivas cobertas de ulceraçoes
que annunoiam uma degenerescencia scorbntica. Esse estado
prolongou-se por seis meses, no lim dos quaes a morte veio li-
bertar o infeliz dos seus soii`rimentos. »

Bem que estes quadros, horríveis de encarar friamente,
sejam o aspecto final da mor parte dos epileticos, elles não se
dietanciam, entretanto, sinao em grau, do quadro real e cara-
cteristico que nos olferece um onanista. Ao penetrar um desses
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ntôços no consultorio, o medico desde logo, ao cncaral-o, por
snas maneiras, pela sua timidez, capitúla de prom pto ter dean-te
de si um onanista.

Si em alguns casos provem o onanismo de habitos adqui-
ridos, ou de defeitos de educação, em outros elle não e menos
do que a manifestação de um estado pathologico preformade.

E' assim que muita vez deve ser considerado como sym-
ptoma de por-ulysío geral, das vesanias, da epilepsia, da hyste-
ria. etc.

Mas. si, nestas circumstancias, elle e o efieito de certas
molestias, mais para deante, a seu turno, elle sera a causa de
um estado pathologico peculiar ao onanista.

Ja delineamos o facies e o aspecto geral do vicioso ; pois
bem: nao param ahi as devastações que ao organismo podem
irrogar taes habitos. De queda em queda, de perecimento em
perecimento, o infeliz masturbadõr vae ter ao cretinismo, á da-
mencia. E são tão intimas as relações entre os focos psychi-
cos da intelligencia e o apparelho genital, que a depressão da-
quelles tanto pôde ser cansa como efieito do habito vicioso. Por
isso e que, n'nm demente onanista, diflicilmente saber-se‹›ha si
onaniemo e efeito da demencia, ou si esta e que succede. aquelle.

O clitorismo e o acto pelo qual a mulher snppre, usando do
artificio, o homem, proporcionando a si mesma, sõsinha, prazeres
que a natureza reservou ao conchêgo amoroso dos dons sexos.

Está para ella, assim como a masturbação está para o
homem .

As mulheres de Lesbos entregavam-se com excesso ao cli-
torismo; e, por um requinte de immoralidade, nem só ao clito-
rismo solitario como ao associado entre duas mulheres.

A amante de Phaon praticava com suas amigas esse acto
tão exotico quanto caprichôso, mas - em todo o caso--atte-
nuado pelos encantos de que pôde a imaginação rerestil-o, e
seductor pelos prazeres que realmente deve proporcionar.

Creando propositalmente este neologismo, clitorís-mo, quiz
distinguil-o do vicio correspondente no homem. A masturbação
e um acto sêcco, material, esgotante, qnasi sempre solitario,
nunca rodeado de outros incitamentos imaginarios, como são o
beijo, o contacto e o roçar da pelle, etc; ao passo que o clito~
rwmfr, quando não solitario, faz»-se sempre acompanhar dessa
embriaguez que tanto excita a imaginação nos climas tropi-
caes; e -_ quando entre duas mulheres, o que e mais commum
- os excitamentos crescem de ponto, Porque o organismo, não
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mais podendo acndir aos repetidos appêllos soxuaes para vencer
o orgasmo, as moças, labios contra labios, seios contra seios,
pelle contra pelle, com os olhos languidos e o peito arquejante,
procuram succcssivamente recurso, ou no saphismo (recadinho),
ou no tribadismo (chupadiuho) ; e isso, c tudo isso, sem nunca
invadir a vagina, -›- tendo sempre por unico campo de opera-
ções o clitoris. A clitorista pode, portanto, conservar indemne,
em sí, e na prwácnte os attributes rnuterioes da virgindade.

Duas são as causas da propagação e voga do clitorismo : a
facilidade que as solteiras e solteirouas encontram em prati-
cal-o, e o nenhum risco, ou, antes, a segurança, com os quaes
pódem, a sós, se entregar aos seus prazeres. Eñectirvameute,
os gózos mais puros e verdadeiros que resultam da juncção dos
dous sexos, as flôres que brotam no caminho dos amôres, e co-
rôam uma obra tanto mais perigosa quanto mais agradavel,
transformam-se as vezes em fructos indiscretos e amargos.

As môças dos paizes frios, menos iogõsas do que as dos
paizes quentes, não são tão aíeitas ao clitorismo; mas não im-
porta isso tanto como añirmar que o não sejam em absoluto.
A contrario, o que a historia nos ensina e que, si ellas de
facto são menos lascivas do que as gregas e as infelizes musul-
manas submersas no seio da frouxidâo e do luxo dos serralhos
do Oriente, são, comtudo, sensíveis aos encantos e attractivos
do clitorismo.

E, si, lá., as ha que se entregam a essa practice. com excesso
tal que toca as raias do furor, imagine-se aqui, entre nós, onde
0 calôr do meiodia augmenta a actividade cerebral, quão exa-
gerado deve ser o clitorismo, que encontra ate certo ponto
uma justilicativa na mobilidade da imaginação das flumlnenses,
e na exaltação de suas paixões.

E` certo que, depois diaquella actividade, succede um pe-
riodo de frouxidão e molleza; mas, ainda assim, n'essa queda
de fõrças, e curioso vel-as cobertas de suor, e com os olhos
alnortecides, se empenharem novamente na lucta.

Esta resistencia só e dada as moças de libra serczz,-as
pletlioricas, as dotadas de fibra íuouido. e portanto gordas,
oetafam logo. ,_

O clitorismo, proscripto pelos costumes, deve tambem sel-o
pela hygiene e pelo bem entendido interesse da propria mulher.

Os eifeitos do clitorismo são, entre outros, murchar todos
os encantos de uma moça. destruindo-lhe ao mesmo tempo todos
os principaes elementos da belleza.
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Ficam-lhe os seios moiles, o halito torna-se mais forte e as
vezes mesmo acido; os lahios e as gtrtigivas desceram ; per-
dem os olhos aquelle. doce humidade, para se tornarem em-
panados, e simultaneamente espaiitatlicos; o rosto estiola-se,
cobre-se de pequeninos lmríizs, sardas ou espinhas; e o tecido
muscular dimiuue.

A cohesâo intima das carnes, esse indicio de mocidade, e
mocidade sa, se destroe, fazendo-se substituir por uma flacidez
prematura. Segttitiatuetlte, e o pulmão invadido, si não pelo
exagero do acto em si, quando menos pelo esgoto das forças;
e tosse secos, monosyllahica, annnucia que come‹;ou a ros.-
sttrop tfiti _

Logo depois, uma frio--ici.riti, que vae e vem, manifestando-se
por symptotiias tao inaudítos e iugazes, que nao se os percebe
as vezes, como, por exemplo, simples calor na palma das maos,
firmam aquelle suspeita. O szrstema nervoso, tao frequente e
intempestivameate abalado, perde a preciosa sensibilidade; e a
contraetilidade diminua a medida que tambem diminue a sen-
sibilidade.

Corrimento leucorrhéico mais on menos abundante vem jun-
tar-se ao esgoto geral. A memoria apaga-se-, a propria rasão
se altera, e, na grande maioria dos casos, tristes vesanias, ou
a o`oscurecem, ou a substituem.

E não raro, como final desenlace destes significativos sym-
ptomas, a morte lenta poe remate ao clitorismo.

As meninas entregam-se as vezes, antes mesmo da puber-
dade, aos furores do clitorismo. Em algumas, uma especie de
erethismo morhiiico. de nevraigia genital, convida-as effective-
mente, a elias, ainda assim tenrasiuhas, a levar o detlitllio ao
clitoris, que desponta apenas, e a esfregal-o ; mas, na generali-
dade dos casos, as raoças tomam-lhes c gosto em communica-
çoes corruptoras, ou na leitura imprudente dos romances. Quasi
sempre, quando muito novas, so chegam a descobrir a gostosa
sensibilidade de que e dotado o clit.oris, ou prestando-se como
pacientes. ou ousando experimental' o contacto criminoso que
o pudor* reprova.

No primeiro caso, si se chega a perceber essa tendencia da
moça ao clitorismo, deve-se fa:›.›:er cessar o erethismo daquelle
parte do orgão por meio de medicação apropriada.

A*s educadoras, aos internatos, compete principalmente
pel-as ao abrigo do contagio do clitorismo :_ em casa, no seio
da familia, mormente depois que, com a abolição do elemento
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escravo, desappareceu do nosso lar a entidade man-mao, esse
mal tlifiicilinente t:rê`;a raizes.

As clit.orist.a-à, as nioqas que se entregam a essa infame
pt-actica pertnrl›atlo1'a do seu desenvolvimento physics e intel-
letftual, i'acilmente se denunciam pela cor livida e emaciada do
rosto, que não se deve ctmiundir, ou com a pallidez, ou com
aquella cor morena-ajambada tao propria das fluminenses: e
um desbotado .sai gesto-rfás, que não se confunde com nem
uma outra.

As rosas da mocidade, mnrcham; ou -- para meiltor ---- não
chegam nunca a desabrochar. As palpehras inferiores tornam-f-e
plnmbeas ; tomam os olhos certa expressao de tihíeza. que dif-
iicilmente podem as nim;-.as esconder; o olhar é languido, sem
brilho, sem luz; e hotoes purulentos, que eltsudam das gian-
dulas sebaceas da face. a tiegaqao aos exercicios do espirito e
do cürpo, delnasiado põem-lhe em evidencia as oocupa‹;oes se-
cretas.

Nas grandes cidades ha mulheres que, não satisfeitas de se
entregaram ao clitorismo, no delírio da tiepravacao agem no
sentido do proselytismo. E, com esse intento, associam outras
mulheres, ou -- o que é peior -- donzellas, e mui tenras ainda,
aos seus deboches. Estas cyuicas, a força de escital-as. on su-
gando, ou esticando, delicadamente a principio, e depois com
um poacochinlro mais de violencia. o clitoris diaqnellas que a
isso se prestam, chegam a dar-lhe uma dimeusaotal,qt1e simula
o penis. E ciosas desse successo, fazem-se estao amantesda
propria victima. Quando chegam a esse ponto perdelll HUB of
noção do brio ; e a impudencia attiuge ao est1'Ê-IDH, Hei* Püflifi lie
se -mttscttlits-iso-rem..

Envergonhadas de ser do sezo a que reaimente pertencem.
mal se enjacam com vestuarios, que nao sendo ienunts, nao
são talnhem masenlos. e tomam gestos, e praticam actos, que mal
lhe assentam. Altivas em aflrontar, nem so todos os usos Seciarä.
como os mais respeitaveis preconceitos., renanciaui 'as doces
prerogativas que outorgamos ao sexo fraco, e mascuimtsatu-se
para ter o direito de ofl`erecerem as suas lguaes o vergonhoso
culto do clitorismo, onde, e por igual, se ott`endeu=. o amor e os
costumes. _

As clitoristas inveteradas trazem estampadas I_1fl›i*11F=*1*”10_;
mig, 0 51;¡zg¡m¡ e 0 ¡;u¡¡11.;. da depravaçao. Para reannnar-lhes as
forças, que pouco a pouco se lhe vao apagando, abusam geral-
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mente das bebidas alcoolicas ; o que leva ao cumulo o horror,
que naturalmente inspiram.

Dissémos que essas infelizes chegam a assimilar até os
habitos, andar e forma feminis.

Sorano attribne essa especie de cohardia eifeminada a uma
nojenta depravaçao do espirito. As fomchonas, diz elle, assim
chamadas porque nem só exercem o acto venereo com homens,
como tambem com as mulheres, preferem os gózos com seu pro-
prio sexo, e chegam a perseguir as raparigas qnasi com o mesmo
furor com que são solicitadas pelos homens ; mas, como nao sin-
tam o mesmo erotismo, e nao fiquem saciadas, voltam ao sexo
opposto, para de novo procurar outra mulher que lhes propor-
cione novas sensações: o mesmo acontece com certos uranistas
que, depois de terem sido paciÍent‹›s, querem ser agentes. Na
generalidade dos casos, esses depravados, como ficou aquem
demonstrado, não mais podendo satisfazer seus immoderados
desejos, entregam-se a nojentas obscenidades. Simelhante mal,
repete Celio Aureliano, não se cura eõrporalmente, - e do mo-
ral que cumpre attender, para refrêal-o.

Nao passaremos em silencio uma theoria philosophica, que
se apresentou discutindo essa observação. Parmenides que tanto
escreveu sobre a natureza, acredita que os ‹-jfeminodos o são
por nosciimento, ou - digamol-o - desde a propria concepção.
Em seu modo de vêr, as duas se-me-ntes, a do pai e a da mãi,
quando perfeitamente fundidas no acto da cúpula, produzem
corpos bem formados, não importa de que sexo: si predomina
uma das sementes, ella gera um individuo do sexo que a for-
nece; si as sementes não se ligam, não se combinam exacta-
mente, della resultam individuos que mais tarde hão de irzsim-
ct-icaaonffnte procurar outros do seu proprio sexo, como que para
se completarem; os effeminados, por exemplo, inclinar-se-hão
a se tornarem masculos, ao passo que as mulheres-varões pro-
cnrarão inversamente outras mulheres para rehaverem o seu
sexo. Essa theoria, si não é verdadeira, é engenhoso; contestal-a
em absoluto, seria negar o innegavel ao producto da concepção;
isto é : a semelhança, as aptidões, as qualidades moraes, e até
os vícios, que se herdam, ora do pai, ora da mai, ora mesmo
de ambos. De resto, essa theoria. explica ainda a unidade da
criaçao, e -- portanto -- sua harmonia.

_ äi'um trabalho que tenho entre mãos-Arte do gerorfilhos
bonitos, estende-me sobre este ultimo ponto, de modo a justificar

-- QUI ---

esta minha. vacillaçao em recusar, no todo, a theoria philoso-
phica de Parmenides; até mesmo porque outros autores não
somenos vêm em auxilio do velho philosopho, quando attribeem
as nojentas abominações, a que nos referimos, tao commons
entre os antigos, aos pais, do mesmo que attribuiram-se mais
tarde as inolestias hereditarias.

Celio disse que, principalmente aos velhos, homem ea mu-
lher, se accusava de taes obscenidadea, porque, explica elle, os
gózos tornando-se mais difficeis, lentos, e frios, depois de certa
idade, deligenciam elles por isso mesmo novidades mais lubri-
cas para reavivar-lhes os orgãos amortecidos ; elfectivamente,
a mulher, mais do que o homem. a medida que adeanta em
annos, appetece-lhe saborear, isto é, prole-ngor mais e mais a
cúpula; e diz-se com certo viso de verdade que as velhas são
mais libidinosas. Eis a rasão pela qual Cesonia tanto captivou
Calígula; e Diana de Poitiers, o rei Henrique II.

Affirma-se, entao, que tornam-se mais exporinzemczdos.
A explicação é outra. As velhas são mais completas no

acto, não por que sejam mais ardentes, que as moças, mas por
que o uso dilatado da vagina empobreceudo-a da serosidade
que a lahrifica, obriga-as, por esse estado mesmo de seccura, a
mais longo attrito, a maior esfíwço para conseguir um prazer,
que a todo o momento parece escapar-lhes.

Seja lá. como fôr, a verdade e que as velhas ja passavam
nos tempos idos como as mulheres ma-ie quentes; e assim, as
sábias gregas Elephantis e Philenis descreveram, em suas obras,
as posições mais lúbricas que se podem imaginar. Aretino, e
Ghoricr, sob o pseudouymo de Meursius, equiparados com ellas,
não passariam de méros aprendizes na arte da libertinagem.
Ja Ovídio dizia que a mulher, para ser habil no seu officio,
devia contar quando menos sete lnstros.

O que não ha contestar é que, elfectivamente. tudo con-
tribue para excitar o orgasmo lihidinoso em alguns individuos.

.....-__..í...-_----...___-í

Tem-se repetido que o vicio é o castigo do proprio vicio;
pois bem: aqui, como no mais, tem applicaçâo esta verdade: o
onanista que, com o phrenesi nevrotico de uma obsessao, ator-
menta o penis com os ainiudados contactos de sua mao, bem cedo
não encontrara mais aquelle tem viril que elle calmava por
ei mesmo.
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De facto, a consequencia mais frequente da masturbação e
do clitorismo e a inanição, a frigidez, a inipote-iiicm. Dir-se-liia
que os centros nervosos, gastos com as repetidas solicitações,
perdem sua energia, seu poder activante. Então, ui do infeliz
que preparou com as suas proprias mãos o estado a que chegou l

Mas, que estado e este? Uuçãmos Deslandes.
‹ O espirito que, até alii, o senso venereo governava como

soberano senhor, quer agora-a seu turno--doniin1i.r; elle, po-
rem, não existindo ja, não pode mais ser obedecido. Far-se-bia
preciso, nessa especie de paral],*sia, que as leiiib1'anças dos gózos
passados se tivesse apagado; essa lembrança, infelizmente para
o masturbador, sobrevive tão iinpiedosa quanto inexoravel, e
nella reside agora a necessidade que até então só vinha dos
orgãos geradores. »

atormentado por essa idea, o onanista gasto atormenta por
sua vez aquelles seus proprios orgãos, mas já. agora entorpeci-
dos. Nada mais podendo obter de seus antigos processos, inven-
ta-os novos, e acaba caliindo no exotieo, no extravagante, no
monstrnoso, no horrivel. Seus pensamentos de outr'ora compa-
rados aos actuaer, aos que ora o obsedam, parecenrllies can-
didos, innocentes. A manualisação, a simples mannalisação,
podia até passar por uma acto louvavel ao lado dos meios por
elle n'este momento imagiuados, e que - quando tem occasião
--executa. Si leva a mão ao corpo, iuune-a de um instrumento
qualquer, porque por si so ella não basta. Não e mais na su-
periicie de seus orgãos que o infeliz vae buscar sensações que
a iniqua memoria delle exige; essa superficie morreu para o
prazer: o aviltado manusturbadür vas excaval-as mais funda-
mente, la, onde a sua propria mão, não tendo nunca attingido,
poderá. talvez encontrar ainda algum resto de sensibilidade. A
manobras que precedentemente consideraria torturas, atira-
se então sem liesitações. Em caso de necessidade, o infeliz se
fere, se dilacera, se despedaça; deante de nada recnarã, com-
tanto que tenha prazer, ainda a custa da propria dor, porque
o que elle quer é sentir a todo o transe. E simelliante estado
perdura até que esses mesmos dülorosos recursos venham por
sua vez a faltar-lhe, o que inevitavelmente acontecerá, nem só
porque já. de si se acliain inanes, como tambem em virtude de
graves accidentes que afinal acarretam.

Os exemplos de practices, as mais extravagantes, a que
se entregam os mastnrbadfires reduzidos a impotencia, pullulam
na clinica de todos os medicos.

--2Í)3---

Um dos mais dignos de nota, é este, referido por Cliopart :
«z Gabriel Galeno, aos 15 annos, entregou-se á masturbação

com tal excesso, que reiterava o acto oito vezes por dia. Ao
cabo de pouco tempo a ejaculação do sperma tornou-se rara ; e
tão difflcil, e cnstosa, que fatigava-se por espaço de uma hora
para obtêl~a, o que punha-o n`um estado de convulsão geral; e
- ainda assim -- só expellia algumas gottas de sangue e nenhum
liquido seiniual. Ate a idade de 16 annos apenas servia-se da
propria mão para satisfazer essa perigosa paixão. Não mais
podendo d'alii em deaute excitar a ejaculação por esse meio, que
apenas entretinlia a verga em estado de priapismo qnasi conti-
nuo, lembron-se de titillar o canal da nretlira com uma varinha
de seis pollegadas de comprimento. E a introduziu mais ou
menos, sem untal-a de qualquer substancia oleosa ou mncilagi-
uosa que facilitasse o seu deslisameuto, e simultaneamente sua-
visasse a rude impressão que deveria produzir um corpo tão as-
pero atravessando uma mucosa tão sensível.

Proporcionando-llie seu meio de vida ensejo de estar só por
longas horas, podia sem receio entregar-se facil e livremente
ãquella practica, que repetia varias vezes no correr do dia.
Dezoseis annos depois, o canal da uretlira, como era de prever,
tornara-se duro, callosc e completamente insensível. O infeliz
oiianista não mais encontrando prazer por esse processo, buscou
outro: n'um momento de desespero, rasgou a canivete a pro-
pria glande no sentido do canal da urethra. E essa incisão, que
-- em qualquer outro individuo ~teria occasionado dores atro-
zes, proporcionou-llie, ao envez, agradavel sensação, seguida de
completa ejaculação. Encantado de sua descoberta, resolveu o
infeliz desforrar-se da forçada abstinencia todas vezes que o
furor o doniinasse; e para bem cumprir o que a si mesmo pro-
mettêra, em toda a parte que estivesse a sos repetiu ou exercia
seu novo processo, que até certo ponto llie proporcionava sem-
pre o prazer e a ejaciilacãti que delle esperava. Por fim, dando
toda a expansão possivel aquelle furia, chegou -em nnl solici-
tações talvez --a dividir a verga em dous retalhos exactamente
iguaes, desde o meato nrinario da glande ate o ponto da ure-
thra e dos corpos caveruosos que fica acima do escroto e perto
da symphyse do pubis.

Quando o sangue corria abundante, elle mesmo snstava a
liemorrhagia atando circularmente o penis com um barbante,
que apertava tanto quanto bastasse para obstur o escoamento
do sangue, sem comtudo iutei'ceptar a sua passagem para GS
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corpos cavernosos. Tres ou quatro horas depois, tirava a li-
gadura, abandonando entao as partes assim mutiladas a si
mesmas.

Ao cabo de certo tempo, ja aquellas niesinas iucisões não
lhe apagavam os desejos: os corpos cavernosos, embora muti-
lados. chegavam entretanto, porem mais raramente, a entrar
em erecçào, embora divergentes para a direita e para a es-
querda. E não podendo utilisar-seja do canivete porque o
corte do penis attingira os ossos pubianos, G-abriel Galeno as-
tziciou novos meios de cliegai' aquelle mesmo resultado; entre
outros, lembrou-se de voltar ao processo da vara, mais curta
agora. que priinitivamente, pois tinha. menor'espaço a percorrer.
Etl`ectivameute, insinuava-a no trêcho do canal da urethra,
porque grande parte se havia esphacelado, e titillando á. von-
tade esta pequena porção do canal e os orificios dos conductos
e_iaculad‹Í›res, provocava a ejecçlão do sperma.

E assim atravessou este masturbador excepcional os ulti-
mos dez annos de sua tormentosa. vida, sem se inquietar abso-
lutamente com a inutilação do seu penis. O prolongado habito
que contrahira do violento exercicio da varinha tornara-o in-
trépido, e nao raro iiegligente e descuidado no acto de empre-
gal-a; mas, num hello dia, quando menos esperava, enterrou-a
na urethra com tal desaso, que, escapando-se~ll1e dentre os
dëilos, caliiu na bexiga.

Logo após graves accidentes se manifestaram, cujo de-
sastroso desenlace a todos e lícito adivinhar. ››

Consequencia muito frequente da manualisação e a ne-
vrose cardio-pulmonar, que muita vez illude alguns clínicos
fazendo com que elles supponham tratar-se de uma lesão mitral
do apparelho circulatorio: quando, com palpitações, interlniss.-êio
das bateduras cardíacas, respiração ofiegante, coincidir o vicio
que neste momento nos occupa, a attençao do médico deve ser
dirigida para o apparelho genital; si se trata de um menino, o
exame acurado do penis torna-se indispensavel. Eifectivamente,
este otliereoe caracteres peculiares, que se encontram perfeita-
mente desenvolvidos nos respectivos compendios.

Ante um caso de onanismo questao importante surge: si
elle pode tambem ser eñeito symptomatico de uma nevrose,
como, cccmplz grorío., a e¡;-ilogisio; bem que a molestia não se
apresente actualmente, haverá. no individuo uma tara nervosa
hereditaria que tenha transmittido directamente, ou por meta-
morphose, o desregramento que nos occupa?

--205--

O problema é. de importancia capital ; de resolvêl-o depende
muita vez. a libertação do enfermo. Em caso tal, o vicio não se
prende ao meio, á. ausencia de cuidados educativos, mas a um
impulso irresistível que vêm do passado, e que o infeliz recebe
com a cegueira da fatalidade,

Para julgar a questao, cumpre examinar o paciente em
todos os sentidos, analysar minuciosamente cada um dos pue-
nomenos, descobrir no temperamento, no regimen, no genero
de vida, no meio, a parte que --- a cada um -- cabe nos pheno-
menos observados. Ho assim se conhecerá que a excitação ge-
nital e, ou não, o re:-ultado de causas removiveis, taes como o
mau exemplo, a sequestra‹;âo, uma paixão coutrariada, etc.

Acabamos de vêr os effeitos maleiicos que a masturbação
acarreta tanto ao apparellio cerebro-espinhal, como ao apps-
relho cardio-pulmonar. Pois bem: tambem o apparelho diges-
tivo soffre profundamente os resultados de tão pernicios-o vicio.
E” assim que dyspepsias pertinazes podem ser consequencia
delle, dyspepsias que se manifestam pela perda ou pelo exagero
do appetite, indo - neste ultimo caso - até a bulimia, e pro-
duzindo, quer n'um, quer n'outro caso, exacerbaçoes cordial-
gicas, ordinariamente acompanhadas de plienomenos hypochon-
driaccs.

Não raro observam-se em moças uevroticas cardialgias que
debalde tenta o médico combater, attribuiudo muita vez ao
facto mecanico da coustricç.-ao do colléte. Pois bem : na mor
parte das vezes o médico se illude: é o apparelho genital a ori-
gem de toda a molestia. E isso se tornara mais evidente si, com
tal symptoms, concorrerem botoes de acne, cephalalgias falsa-
mente denominadas ‹›fn.z;ag~nêcuzs, ou frequentes epistaxis. _

E, cousa curiosa ! exclama Ch. llzlauriac: os orgãos geni-
taes são precisamente os que menos sofi`rem com seus proprios
excessos. Mais tarde, é certo, acabam tambem tendo o seu qui-
nhão no descalabro e na serie de miserias, de que saio elles a
principal causa. A principio, apesar do abuso que 1181185 SB Íftfiz
funccionam mais ou menos normalmente. Pouco tempo depois,
já. a erecçao é tardia, reclamando dupla excit.aç.äo. O inesmfl
acontece com a ejaculação, que nao raro se fas entao acompa-
nhar de picadas dolorosas nas partes profundas do canal da
urethra, ou de pëso nos testículos. O sperma pouco a pouco vai
perdendo de suas qualidades: tica mais flnido: houve nie-sino
quem o visse sanp;uinolento depois de repetidas ennssoes. _l~;.ni
vez de fraqueza gieiiital, observa-se inversamente excitsçao :
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uma especie de liyperestliesia mórbida. se apodera dos orgaos
geiiitaes, e iiicita~os a um priapisnio qnasi continuo, mais in~
coinniodo e iloloroso. Esse priapisiiio pode ser sêircfi, isto e, sem
ejaciiiaqao ; oii entao, pelo coiitrario, o jacto do sperma dar-se
ao mais leve contacto, e até mesmo a simples iiiflueueia de uni
pensa-i.ineni.o voluptuoso o individuo seiitir-se iuvoliiiitariameiite
oioliiuêío . »

Eiii mais adeaiitado grão, o vicio de Onaii altera tão fiin-
danieiite o organismo. que da ao conjunto dos plienoiueiios acima
enumerados todas as apparencias da f‹bre liect-i`co., da coi'i.siim-
p§'fÍf~;‹__ da Íásíc-ft. _

« E assim, a teuiperatiira do corpo perde a sua media
regriilar ; e - como que ein equilibrio instavel -- torna-se por
isso mesmo muito mais susceptível, que aiites, as iuudanças
bruscas da atniiisphera, as iiifluencias do iiieio, do re,‹_;'iuien, etc.
D”alii, as frequentes alternativas de i'esfriaiiieiiio e calor, que
muito se asseuielliain e approxiinam dos acoessos de febre fu-
gazes. E nem so as forças se abatem, coino se altera a plas-
ticidade, trazendo comsigo o emagrecimento; e, como si não
fora isso bastante, a evolução, si porventura o individuo esta
no periodo formativo, ou não se faz, ou se faz com demora,
ou mesmo cessa, para, se detém. O abalo do systema nervoso
traduz-se pela debilidade geral dos musculos, notadamente pela
das extremidades inferiores e das costas : e d'aIii, a incerteza no
auilar, o descaliido das espaduas, o derreamento dos hombres,
e a eucurvar;ã.o do tronco para a frente. Mais tarde, á. fraqueza
excessiva se juntam tremores, sobresaltos permanentes oii pas-
sageiros. etc. eoiiviilsões, cont.i¬acções, e paralysias, levadas,
moita vez, e sem a previa attençaii, á. conta do oiianisuio, per-
tencem quasi sempre a liysteria, sendo por isso observadas, iia
grande maioria dos casos, antes nas mulheres, que nos homens,
quando não hajam, e claro, lesões iiiedullares. A sensibilidade,
nos inastiirbadores, facilmente se exalta: vertigens, toiitiiras,
obnubilações, pei'tui'ba‹¿oes da vista; iiisoiiinias ou souinoleiicia;
si dorme, o somno e agitado, povoado de sonhos pavorosos, de
espectros, de pliantasinas, ou então de visões voliiptuosas ; des-
pertar espantadiço, sobresaltado, inquietação iiicessaiite, etc.,
taes são tarubem plienomeiios que, podendo observar-se no pri-
meiro grao, sao comtudo qnasi iuseparaveis no segundo grau
do tei'rii-'el Vício.

Um facto interessante occorre com o onunisino ; facto que
vem mais uma vez provar que a mesma causa pode produzir
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effeitoe diiferentes e ate mesmo oontrarios Já. vimos que uma
das i.onsoqueii‹ias deste torpe vicio é por assim dizer, a de
pre¬¬ã.o e a anestliesia de ponto em poiiio--de todo o .zppa
rellio genital

POIS bem Pflolto opposto pode tambem se faser notar
uma hypeiosithesia iiiorbida do refeiido appaiellio tem so des-
envolvendo até toi nai se em verdadeira uevrose tró.ta~se
então, de iiympliomania. ou de f-iatyi iase ,

A proposito ilessa coiisidei acao nao posso calar as seguintes
palavias de Deslandes

‹ Estas duas iiiolestias, o saty rismo o zi. nymphomania oria
macas acham se em seu mais alto gran de iiiteiisidado quando
os individuos não mais podem fazei inysterio de teriiwl mal
quando despojando se de toda a ilecencia, entiegani-se qnasi
inconscientes sem iel›ii(,o, a todo niomeiito, em todos os luffares,
c ate mesmo deaiite de twtemuiilias, as suas repelleiitez niano-
bras O facto, que vamos nariai, pode seriir de tvpo ao gr-ao
mais eminente da nympliomauia Prata-se de uma menina de
tres annos, apenas Deitado., ou ~¬implo=imeiite recostada, nao
importa onde, e como, entregaia se com fuioi ao onaiihino
Pedidos. iiistancias, ameaças, e nem mesmo os ‹'.i~¬tigos pude-
ram corrigil a

A ciiança fez se moça. ¬em que essa aifeci ao diiiiinnisse
quer só qiiei aconipaiiliada, zi ine-.i em pi eseiiça. de um obiecio
agradavel, poi todo¬ os meios possiieis mastuibava se Nes-.as
crises, pai ecia pei dei qnasi ciiiiipletaineiite a v1~¬t.i e .i outiva
Tudo o que as ameaç‹i.s e a¬ repi essoes puderam della alcaiigai
a muito cu-.to e com o coriei do tempo, toi que se coiiiivesse
deaute das pessoas de fziiiiilia, e piincipaliiieiite dos paes , mas
amda assim, .ipi nas pilliziva--e ao entieffaia se velieniente
mente aquelles pi actica-¬, e não raio eiicoiitravziiii na exteiiuada
o cahida eni pi'ofiiiida modo: i a E¬te estado iesistiu aos ieoui ¬o~=
de no--s arte o casamento apenas siib¬titiiiu por pi .ittiias iiaiis
lcgitimas as que ate ahi a iiiteliz nsaia desde a mai-¬ ienia
idade por lim, tendo ficado giavida, veio a fillecer duiaiite o
trabalho de pai to ››

Uma das coiisequencias da iiiastnrbaçao, e tauibeiii dos ex
cessos veneieos noriiiaes, porem mai¬ d aqiiella que d estes e a
niolestia pain. a qual Lalleniaud cieou o nome- «pri iiioforihéo

De facto, muito-¬ oiianittas. pelo corre: do¬ tempos, sao '
atoriiielltados de pei das seiiiiii.i.e- iioctui iias, oii iuesnio. em gzao
mais elevado, diuriias, no acto da einissao da¬ ouiina-
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Estas perdas dao-se~-em geral- -sem sensações voluptuo-
sas, bem que muitas vezes sejam precedidas de repetidos sonhos
eroticos.

O autor a que acabo de referir formula a theoria de que taes
perdas, em um :nasti1i¬bad¿_`n', sao a consequencia do relaxamento.
da depressão do apparelho genital a todo instante solicitado a
fnnccionar anomalameute.

Mas, como taes perdas podem ser, por igual, observadas em
individuos que jamais se repastaram no vicio de Onan, o autor
theorisa affirmando que, nestes casos, são as polluções devidas
a uma lesão apparente ou occulta do apparelho genital.

Trousseau, porém, n"u1na celebre lição, em sua (?lz'»›t'¿qae
_i[rzš¿‹:riZe, reivindicou para o systema nervoso a acção causal
de taes perdas.

E, pois, mesmo quando uma lesão local, como prostatite,
ou qualquer outra. acha-se presente, ainda assim a existencia
da sperm-atorrhea deve ser attribuida, por acção im›med2'atu., aos
centros nervosos. E d"ess'arte se comprehende, por egual, como
molestias deste systems podem trazer aquelle symptoms..

As consequencias da spermatorrhéa, por muito conhecidas
dispensam-me explauaçsões aqui; apenas convém que eu diga
que, casaudo-se os eifeitos do onanismo, ainda a pouco expostos,
com os das perdas seminaes, consequencia d`aquelle, os ataques
a organisaçao geral, e em especial a do systems. nervoso, serão
tao profundos, e rapidos, que em breve meio algum therapeu-
tico, hygienico e moral, sera capaz de impedir-lhe o desenlace.

Euunciando, desde ja, entre os meios falliveis de curar
esse vicio, o moral, estou convencido de que é por tal sorte im-
portante, que-elle só -sobrepuja a todos os outros. De feito,
não ha para vencer este vicio hediondo como a energia da. von-
tade apropriadamente educada. E a vontade, só por si, é capaz
de levar de vencida, já ni-i.o digo defeitos moraes, ja nao digo
deturpações iilhas de uma educaçao viciosa, mas a propria des-
organisaqão physica trazida pelo estado pathclogico, a molestia
incapaz de ser vencida pelos agentes encomiados pela therapeu-
tica. Realmente, depois dos estudos experimentaesde Liégeois,
de Louis, de Bernliesin, e de outros, não mais é dado desconhe-
cer a influencia da energia psychica sobre a orgâiuisaçao ou des-
organisacã.o dos tecidos.

Suggerindo, pois, ao vicioso--com a energia que o habito,
as regras practices, e outras, sao capazes de originar afaci-
lidade com que elle pode dominar a si mesmo, estou convencido

- 209 --

do que se dispensar_ão outros quaesquer recursos, estou conven-
cido de que victorlas estrondosas obter-se-hão por este unico
melo.

Ha individuos, -- e diz-se ter sido J. J. Rousseau deste nu-
mero,--que só se sentem excitados quando dominaiios, subjuga.
dos, maltratados mesmo pela mulher desejada. Kraift-Epbing
Moll e todos os demais escriptüres que a estes se seguiram,
julgavam dever dar ao phenomeno um nome especial, e forani
buscal-o no do novellista Masoch, que se dedicou a des‹;¡‹ezfér
esta teratologia do amor; d`al:i, a denominação-oia.ro¿¬¡zaz›zno,

Seja; é mais um vocahulo a juntará. nomenclatura scien-
tifica; não sei, porém, si é a justos titulos que um tal neolo-
gismo penetra os umbraes da sciencia, quando não se julgou
jamais necessario crear nomes para outros tiozaes, a não ser para
o phenomeno oppõsto, isto e, para o individuo que só se excita
quando lnaltrata por todos os modos, palavras e actos, o pa-
ciente ou a paciente em que quer cevar seus gozos.

Os autores chamaram ao phenomeno~_ .sadia-frio.
Um e outro, entretanto, inscrevem-se sob o titulo geral de

algolagivifz. ilzcvirbrico na fiiir) de que sao variedade e forma.
Certo uranista coqfessou a Moll que não podia chegar á.

completa satisfaçã.o, isto é, á. apolaysia, sem que o passivo lhe
esfregasse as costas pom uma escova ao ponto desta fazer sangue :
acto este indispensavel para entrar em gozo.

Moll cita ainda o facto de um uranista, que lhe confessou
nada haver de melhor do que excitar os ciumes do amante até
este bater-lhe: << o prazer é tal », accrescentava elle, «que
chego a perder os .~;¬'enfz`dos, a desmaiar. »

Kraift-Ebing acredita que a. tendencia masocliista é ana-
loga á. inversão sexual, porque a submissão é peculiar a mulher;
a. tendencia do homem normal e dominar.

Mas, si, inversamente, é o homem que deseja, que quer ser
governado, cumpre olhal-o como um invertido desde que se
deva considerar como mórbida a existencia, no homem, de um
pheuomeno que só é peculiar a mulher.

E' este o modo de raciocinar de Kraift-Ebing. Não creio,
porém, que philosopho algum se atravesse a sanccional~o com a
sua autoridade.
i De facto, nao comprehendo bem a rasao pela qual o autor
allemão buscou confundir phenomenos que, em nada, se appro-
ximam : desejar, para excitar-se, ser maltratado, iujuriado,
ubocanhado, e até espancado, pelo objecto de seus sonhos, sera

14 B. S.
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porventura a obediencia meiga, a humildade espontanea. a bran-
dura repassada muitas vezes de altirez, que, pela lei da natureza,
tem o fraco pelo forte ?

Como iI1Vertido`?
Porventura e ter as tendencias do sexo feminino desejar

ser maltmtado ? Acreditarâ. acaso aquelle autor que seja real-
mente iuherente a bella metade da humanidade, o desejo, a. am-
lêíqao, o gozo dos espancanientos e maos tratos?

Não e crirel que, a sério, se sustente tal opiniao.
Este riqm* traz comsigo infelicidade: já para sua entrada

na scioncia, foram exquisitaniente procurar o nome patâronimico
de um r‹.nnancist.a, de um escriptür de ficções; não sei si, em
seus tumulos_ deram estremecer de alegria, ou de indignação,
os honrados progenitõres de Masoch, que por sem dúvida pro-
curaram iuocular no espirito do illustre romancista noções
muito outras sobre a carinhosa e sublime obediência, da mulher.

Este tiqz-se parece ter o pririlegio exclusivo, univoco, de
perturbar o raciocinio de todos os scientistas : si Krafft-Ehing
confunde masochismo com inversão, Moll se desgarra tambem,
confundindo-o com o romancismc dos amores mediévos. E' as-
sim que elle parece acceitar a approxi1qaqã.o que faz um doente
de Kratft- Ebing entre o masochismo e a galantaria dos caval-
leiros da edade média que se rendiam as suas damas como ver-
dadeiros escravos. Referiudo isto, diz Moll que o masochismo
existiu em todos os tempos, e que reiuara mesmo epidemicamente
em certas épocas. Corn estas palavras elle inicia a referencia
do doente de Krafl`t-Ebing_ e encerra-a dizendo que « o mesmo
phenomeno_ em grão mais fraco, existia já na Roma dos Ceza-
res, como resulta dos trabalhos dos escriptõres d`aqnelle tempo :
nas elegias dos poetas, a mulher amante e figurada como se-
nhora absoluta, e o homem a1nEu¬oso como escravo carregado
de grilbões. >›

Quem não ve nestes quadros os requintes do amor, os enlo-
Vflfi *ld llalíäfh fine fazem com que valf`›rosos e fortes ,fgíilerreiros
venham submissamente depor aos pes da dama de suas fanta-
sias as armas fatigadas de actividade? Onde, pois, o f'raco_ onde
o espirito t'e:ninino nestes lances de ternura. em que o valente
prosterna-se com sublime humildade aos pés da sua amada ?

_ Sega como for, o característico do .inasochismo é esta sen-
aaf;a‹› voluptuosa que os maos tratos, e até mesmo as pancadas,
podem originar; ou tambem, já. não digo sensação voluptuosa,
mas preparo para as scenes eroticas.
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Neste caso, as pancadas nao produzem as sensações angus-
tiosas das outras dores: dir-se-hm que aquelle sentido deturpou-
se da mesma fôrma que algumas vezes o paladar, quando encontra
gostos saccharosos em manjares salgados ou z.¬:‹'co-corsa. Aqui, o
masochista recebe com prazer as vergastadasdaquelle, quem
quer que seia, que lhe vao proporcionar as satisfações de Eros.

Nao se confunda este caso, que é uma anomalia, com a in-
sensibilidade, si nao mesmo o prazer que o individuo apaixo-
nado recebe de seu bem querido às explosões dos arrufos do
amôr. Dizem-se mesmo necessarios para avirentar e tornar mais
duradoura a paixao. Esta na hocca popular a phrase tão conhe-
cida por todos_ e que pode ter as honras de annexim - pouco-
das de amor ndo doem.

Quer nos amores normaes, os heterosexuaes, os homo-
sexnaes, da-se o plienomeno de masocbismo : o activo só entra
em excitação quando o passsiro, alvo privilegiado de seus gozos,
o destrata, o magos, o morde, o fere, o esbordoa.

O caso é intrincado, sobretudo si quizermos investigar o
seu mecanismo ; suppouho mesmo que só uma argucia excepcio-
nal poderá. explical-o.

Entretanto, um dos casos de masochismo, e este esta no
maior numero, é facil de comprehender pelos scientistas : aquelle
em que o individuo encontra satisfação em ser flagellado nas
nadegas.

r Sabe-se, eja disse em outra parte deste livro, que o processo
da flagellaçâo das nadegas foi empregado pelos medicos de todas
as épocas contra a impotencia. Elle é, pois, capaz de produzir
uma excitação, mesmo nos individuos já. gastos, os quaes consti-
tuem a parte maior dos masochistas.

Um outro meio desde tempos remotos, desde Meibomius,
reconhecido geralmente como efíicaz para excitar o orgasmo
veuereo deprimido pela idade ou pela molestia, é a flagellacao
á região renal ; e esta se opera, tanto por intermédio dc \'‹11`fi1iSz
quantopelo chicote de uma ducha forte. _

Como operará. este processo? .\iaturain1ente excltzando a
circulação local, produzindo assim um fluxo saugumeo para as
cellulas caveruosas do penis. _

Esses t-¿gn.es que, em alguns. tornam-se necessarios, ,_ ou
para que haja prazer ou para que elle seja requintado,_nao tem,
8 meu modo de vêr, uma e:‹.plicaç-ao plausível; 6, 11015- ÚÚWU1
ser tidos como idyosincrasias, ou - o que vale o mesmo - como
habitos mórbidos do espirito.
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Outrotanto não direi, porem, relativamente. ao tíqzte cha-
mado and-is-mo : parece-me entrever nelle a relação proxima que
ha entre os extremos, isto o, entre o sotfrilnento e o gozo, entre
a dor e o prazer.

Um e outro -dor e prazer -- pertencem ao mesmo grupo
psychologico; um e outro, em etiologia, podem ser causa dos
mesmos phenomenos morbidos ; tanto se e atacado de uma syn-
cope, e mesmo de uma apoplexia, ou de uma ruptura vascular
pelo excesso de dor, quanto pelo exagero do gozo.

Si em seus effeitos remotos um e outro se encontram nas
mesmas acções, que muito será. admittir que elles tambem se
encontrem em seus efieitos mais proximos, ou em sua fonte
mesma?

Assim, pois, ao meu espirito torna-se claro o phenomeno,
para alguns incomprehensivel, desta mescla de dor e gozo.

E` por isso que não vejo difficuldade em comprehender o
famoso romancista francez marquez de Sade quando, por expe-
riencia propria, affirmou o estreito parentesco que elle julgava
existir entre a volupia e a crueldade. Sade só encontrava satis-
façao nos actos libidinosos quando, aos que partilhavam o seu
leito de amor e de crime, elle fazia victima da feroeidade de
seus instinctos, espancando-os, surrando-os, ensanguentan-
do-os, assassinaudo-os mesmo.

Condemnado a morte, e encarcerado n'uma enxovia, d'ahi
mesmo elle continuou a escrever romances em que pregava suas
doutrinas.

Foi, pois, com bastante propriedade que se lançou mao do
nome desse marques para introduzir a intima alliança entre a
crueldade e os gozos de Venus: sadista é aquelle que so tem os
prazeres do amor quando simultaneamente tortura e ensan-
guenta o objecto de seus afl`ectos.

Não poucos escriptores abundaram depois nas mesmas
idéias ; e insistindo em admittir as relações de affinidade entre
a volupia e a dor, sustentaram que, o que---para este---e soífri-
mento, pode, em condiçoes pathologicas, constituir, para qual-
quer outro, fonte perenne de gózos.

Entre esses autores destacamos Blumrõder, Moll, V. Krafft-
Ebing e Lombroso.

Esistem, de facto, innumeros exemplos de que o martyrio
do paciente provoca sensações voluptuosas n'aquelle que o tor-
tura ; mas, o que caracterlsa verdadeiramente o sadismo, e a

 z¿
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relaçao entre essa necessidade de tratear e as funcçöes geni-
taes. Cumpre, por conseguinte, não relacionar com o sadismo
qualquer acto cruel ou brutal, salvo quando taes actos consti-
tuam excitação indispensavel ao cumprimento do coito, ou seu
necessario supplemento.

N'estes termos, não me parece que Moll muito se distancia
da verdade quando julga descobrir um grao mitigado do sa-
dismo na acção de apertar violentamente, de abraçar com
frenesi, de morder mesmo durante o coito; e mais apurada-
mente, accrescento eu, no acto de desfioramento entre noivos.

Ao lançar estas ultimas palavras, occorrem-me a pessoa e
o facto muito conhecidos das gerações de academicos paulistas
do meu tempo :

A insaciavel Antoninha Bella, por antonomasia o 1° de-
grcízo do cri-me, pois attrahia a si os caloiros imberbes que, gal-
gando o Cubatão, iam incautos caminho do Ypiranga, onde ella
preconcebidamente os aguardava; essa famosa barregã so attin-
gia o suprêmo gozo quando mordia o pescoço do rapazito ; e a
sensação era tanto mais intensa quanto mais demorada, funda
e sangrenta era a dentada. Esta ainda na lembrança de muitos
o escandalo por ella provocado em uma dessas crises voluptuosas,
acndindo a patrulha aos gritos de um estréiante impubere que
se julgava entre as mãos de uma louca, tão violentamente sub-
jngara-o com os braços, ferosmente mordendo-o no caugote.
Aquillo a que esta mundana cl1amava-por o sollo, ou marco do
fábrica, mais não era que os signaes, não raro indeleveis, dos
cllupões, verdadeiras ecchymoses que os mais tímidos difñcil-
mente procuravam esconder envolvendo o pescoço com o longo
cache-'noz ou com a gólla do sobretudo.

Semellzantemente, bem que nao identico, e o caso relatado
por Gyurkovechky : dous meninos da mesma edade eram muito
amigos, e por isso qnasi nunca se separaram. A mae de um
delles notou que o filho apresentava manchas escuras roxeadas,
pelos braços, pelas cosas, pelas cadeiras. Descobriu-se entao
que este era pago pelo outro para se deixar fortemente belis-
car; quando o maltratado chorava, gemia e gritava de dor, o
companheiro continuava a beliscal-o com uma das maos e a
masturbar-se com a outra. Interrogado. confessou que a mastur-
bação, no momento em que o amigo estorcla-se, fazia-o experi-
mentar gózos infindos. Este infeliz que tinha accentuada tara

mí' _ _ ___' 
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hereditária, era epileptico. E' o caso de se arguir si porven-
tura estes desnorteados do gozo, estes degenerados não serão
todos uns uevroticos?

Neste mesmo caso esta o mestre-escola de Sandsberg, J.
Pellauda, que apaixoiiava-se veliementemente pelos discípulos,
e os mordia nas faces até sangrar.

Em 18 de Dezembro de 1898, dava-se entre nos este caso,
que os jornaes noticiaram colorindo das mais negras cores.

-z Maria Antonia de Oliveira teve a triste coragem de vio-
lentar brutalmente uma innocente nienina de 3 annos, servin-
do-se para isso dos dêdos.

O pai da tenra criaturinha, Joao da Silva, vendo sua filha
assim ofieiidida, deu queixa ao delegado da 9a circumscripção
que immediatamente prendeu a megera.

O Dr. Sebastião Cortes, a quem coube o exame do corpo
de delicto, constatou a incrivel violencia. Assim, a acção da
autoridade proseguirã para o necessario desaggravo.

O torpe attentado deu-se hontem de manhã na casa n. 81
da praça da Republica, onde resideo infeliz pai. A menina que
foi victima d'aquella fera de saias, chama-se Maria da Silva. ››

Uma das formas mais commiins por que se manifesta o sa-
dismo é, como dissêmos, o desejo de flagellar especialmente as
nadegas.

O sadismo, por mais estranho que seja, ha chegado a subir
os proprios degrãos do throno: o rei de França Henrique III,
notoriamente pederasta, flagellava nos dias chamados então de
pe:-ritearzio, os minlzians de que se utilisava.

Si o sadismo denota, em geral, uma perversão cruel, pois
vae buscar excitações para os prazeres libidinosos nas dores que
inflige a quem satisfaz os seus gozos, o caso especial do desejo
de flagellar as nadegas pode ser que a esta perversão se allie
o desejo de excitar, no paciente, maior orgasmo venereo (e este
e o efieito da flagellação, como liëmos visto), para requintar
então os proprios gózos.

ifieste caso especial não se da, como nos outros, uma simples
morbidez psycbica ; o individuo não e levado imperiosa e auto-
maticamente a produzil-o; antes dir-se-bia que é. um obser-
vador que age, um individuo cuja experiencia lhe ensinou que
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a flagellação das nadegas é capaz de excitar o excesso do or-
gasmo ilo paciente, e conseguiutemente o exagero de apolaysia
do agente.

Algumas vezes este periodo de gozo se requinta por tal
modo que, em individuos especialmente organisados, elle vao
até o desnorteio da propria rasão. Ulrich cita o facto de um
urano-sadista que delirava no acto sexual, quando o paciente,
bem maltratado por elle, estorcia-se de dor.

O 'facto de inaltratar, de mesmo fazer sangue, que ao sa-
dista traz o prazer nos enlaces venusinos, manifesta-se franca
e caracteristicamente neste caso citado por Krafft-Ebing: um
individuo só uma vez teve sensação de volupia em suas relaçoes
amorosas por uma moça - foi no dia em que a desvirginou, fa-
zendo-lhe sangue. Desde então mais nem um prazer sentiu
quando era obrigado a juntar-se com ella. Por isso. não hesite
mesmo eni affirniar que o estupro e o noivado são uma forma
doce e agradavel das tendencias sadistas.

Difficilmente poder-se-ha registrar alguma cousa de exacto
sobre as tendencias ao fetichismo, ao masocliismo e ao sadia-mo
nas mulheres acommettidas de inversão sexual.

Enoontram-se, ao que parece, mulheres com pendor homo-
sexual, que atiram-se as meninas impuberes. Tardieu cita o
caso de uma mulher que teve relaçoes sexuaes com meninas de
6 a 8 annos. Conhece-se mesmo o caso de nina mãe que deflo-
rou, com o dêdo, a propria filha, apenas de 10 annos de idade ;
e, por espaço de muitos annos, introduzia os dodos na vagina e
no anus dessa criança.

As antigas sinhãs-moças, si infligiam as mucanias doloro-
sos castigos, as acariciavam acto continuo para convertel-as,
ainda banhados em lagrimas, e soluçantes, em instrumento de
gozo, que se exacerbava. com aquelle pungente espectaculo.

Ha individuos que se comprazein em torturar, em vrctimar
antes ou durante o acto venereo, o objecto de seus instinctos
passionaes; e é esta tortura, a vista do sangue que corre, dos
soflrimeutos em que se estorce a victima, que apura, que eleva,
que requinte. a apolaysia do vicioso. Elle e um sadista.

Em outros casos, porem, so depois de gozar é que o ener-
gumeiio victima o objecto de seus amores. L* o caso. de Gilles
de Laval, mareclial de França, que, por matar as crianças de-
pois de violal-as, morreu na fogueira.
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Aqui. não haja confusão, não se trata. de sadísmo ; o movel

do crime não o a conseciição dos requintes do gozo, porque este
já esta passado.

Dir-se-liia que, por um doentio egoísmo, lembra-se o vi-
cioso de evitar que outros gozem aquillo que elle já. gozou ; ou
entao dir-se-bia tambem que uma força iusuperavel o conipelle
á. practice do crime, força que é despertado, attraliida, solicitada
pelas acções libidinosos. Ainda neste caso o desgraçado e um
enfermo ; ainda aqui trata.-se de uma obsessão. O

Este facto o perfeitamente identico, quer em seii desenvol-
vimento, quer em seu movel, aquelle que nos refere o correspon-
dente, em França, d'0 Pmiz, em carta inserta na edição de 3
de Fevereiro de 18519 :

‹‹ A população francesa declara-se indignada com o infame
attentado couimettido, em Lille, pelos frades do collegio de Nossa
Senhora. de la Treile. Esses miseraveis assassinaram um menino
de 11 annos, depois de o terem indecorosameiite riolentado !

Até agora foi preso apenas uni frade, que se julga ser o
autor principal do crime, mas ha muitos outros sobre os quaes
racabein suspeitas terríveis. De resto, a immoralidade era enorme
nesse lyceu, onde os professores, isto é, os frades, se banliavam
nos deunte dos alumnos, contra cujo pudor attentavain dentro
dos confissionarios, na capella do collegio.

O povo de Lille tem feito manifestações imponentes contra.
os sotainas negras. Os conventos de frades e freiras tem sido
apedrejados. Os padres nao ousam saliir a rua com seus habitos
ecclesiasticos.

O pequeno estrangiilado e violado pelos frades, obama-
va-se Gestao, filho unico de um hoteleiro.

A mae e o pac da pobre victima estao loucos de dor.
A' ultima hora espalha-se que o cadaver da criança esti-

vera escondido no quarto do proprio director do collegio, tambem
um poi-calhao sodomita bastante conhecido.

No anno findo foram condemnados, em toda França, 217
padres e frades por crimes de attentado ao pudor; a 43 f'¡-aires. e
irmãs de caridade, por infanticidio e prostituição. s

Tanto quanto o mareclial de Gilles, este sacerdote dege-
nerado não havia commettido o borroroso assassinato para
excitar as faculdades geuesicas; muito a contrario, foi depois
dessa s_uperexcitaçã.o que surgiu o pensamento criminoso e a
execucao fatal. Cabem, pois, aqui, as mesmas considerações ex-
pendidas sobre o caso daquelle marechal.

---217---

Repetimlo-o : a caracteristica do sadismo consiste em que
a excitação psychica para os prazeres venereos exige ser feita
por um mal produzido na pessoa querida, mal que vai até á.
ps.nc_ada, até ao derramamento, no acto, do proprio sangue do
passivo.

Nestas condições, não sei como os autores capitiilani de
nudismo a riecroplullio, isto é, a violação dos cadaveres ; e bem
assim o celebre facto do sargento Bertrand, que cobria os cada-
veres de beijos, abraçava-os, afagava-os, para afinal riolal-os ;
e outras vezes inutilava-os, fragmentavu-os mesmo, para-fi-
tando-os - masturbar-se. Quer em um, quer em outro caso, eu
encontro uma perversão das funcçoes psycliicas, e não uma ne-
vrose especial das fiincqoes geuesicos.

E' por isso que não os classifico de sadistas.

Os cliius servem-se de gallinlias e de patos, e-quando
prestes a sentir o gozo- certain-liies o pescoço, e ejaculam aos
violentos estrebuclios do animal agonisante.

' Uma fazendeiro. confessou-me que, nas relações sexuaes
com o marido, só sentia verdadeira volupia quando o acto coin-
cidiu com a practice dos barbaros castigos infligidos aos escravos,
exaltando-se com ouvir os gemidos das victinias. Envinvan do,
tornou-se sapliista e sadista; para attingir aquelle mesmo pe-
riodo do gozo, e quando cxecutava aquelle. manobra com uma
das mucamas, mandava simultaneamente castigar outra, sob
qualquer fntll pretexto, sendo que a tortura de queimar com
brazas os pés da mucama, era a que para ella mais voluptuosas
sensações lhe proporcionava.

Entretanto, não poucas mulheres, cuja experiencia na
materia não era lícito por em dúvida, declararam a li-Ioil que
Ouviam, é certo. falar de taes aberratzoes, mas tao so com res-
peito as relaçoes entre homem e mulher; e que, entre as tri-
badas, nada se passava que as pudesse lembrar; e couellle M1111
dizendo que tudo o que poude coilier a respeito que, no coni-
mercio de amor entre mulheres. a que faz o pflziiel de' 3°m'3'
exigia da passiva que trajasse de homem. e usasse calças.

Moll parece ter-se deixado _›*118`›%'@5Í¡0fW` P0? “fiber
Musoch, quando enxergou certa filiaçao entre o masociiismo
e a uiixoscopia, baseando-se talvez neste trecho da lcnifa de
pcliiça, que elle cita em nota: s eu encontro no soflilfllfiflifl
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especial excitação; a tyraniiia, a crueldade, e antes de tudo a'
iiiiidelidade de uma bonita mulher augisiieiita-nie a paixão. . .
Para prender o liouieni para sempre, não e preciso que a mulher
se conserva fiel. Apontem-nie a mullier honesta, q11e tivesse
sido mais querida, mais adorada do que qualquer l1etai1'al Na
iulidelidade da mulher aiiiada e11co11t.ra-se u1n encanto dolo-
roso, que proporciona ao hoinem o mais subido prazer. »

Aqui, ha, não coutesto, uma tortura moral, que effective-
mente increuienta a paixao ; 1n zs, como encontrar os mais po11-
tos de contacto entre o 111asocl1is111o, cujo gozo supremo é ser
nialtrataâilo pelo ente amado, e a mixoscopia, que é. um supplicio
llfi Ílflílfiëilfl. ao qual o individuo se submette espoiitaizeismzeizir,
porque pode delle sahir a todo inomento ?

No amor normal podem se encontrar factos que constituem
um sadismo mais ou 111e11os attenuado, como se observa 11o pra-›
ser que expe_r1111enta o individuo, que ama, em deprimir, l1umi~
lhar, contrariar, excitar com ciumes, as vezes fingidos, o ente
amado.

¡ Os actos de crueldade a que o sadista se entrega, em con-
diçoes patliologicas, contra a mulher, e que lhe proporcionam a
satisfação sexual, podem consistir em espancal-a, feril-a, ma~
goal-a de mil modos, amarra]-a, ensanguental-a, e até mesmo
em metal-_a ; mas, neste caso, constitue o que se cl1ama-~~~‹.rs.sos-
sz-mo possconul.

T -¬ . 7 '.. ' " 1Iso estado physiologico existem, no coito, phenomenos que
leuibram o_ sadismo, embora falhe o desejo consciente de provo-
car o sofl`r1mento e a doiu

Pode uiesmo acontecer que se mordam até fazer sangue,
Qllãudo uma das partes esquece completamente, em seu volu-
ptuoso extase, a presença da outra.

n

‹

Antes de_ tudo. somos iiaturalmente mais sensíveis do que
os demais animaesz e a satyriase, o priapismo, e até mesmo
a erotomama e a nympliomania, são nevroses genitaes pe-
cuhares tao so á. especie humana.

_l'~lossa pelle é tambem, por natureza, muito excitavel pelo
l1_1“urzdo, pelo mais leve contacto; d'ahi o dominio, tão conhe-
c1‹1‹1quant‹i imrieriõsfi, das carícias, dos beijos.
me resto, Fact ignora ninguem. as 1'elaçoeg do qympgtliig,
-1 lšam as unccões da pelle as dos orgaos genitaes, até

ítíi- 
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mesmo porque a sensação voluptuosa do coito mais não é do
que uma forma especial das t'1111cr;.ões do tacto.

E' por isso que os indios, em sua languida indoiencia,
fazem-se pr‹*mr1.r até oi. ecchymose, ao sahir das agoas do rio, por
n1ã.os de raparigas amestradas nessa arte. â'_*'¡

Celeres correm os annos e ~- corn elles _ decahem iiropor-
cionalmente as forças organicas: então, fazem-se necessarias
excitações, que sobem de grão para que o decadente possa ter
reminiscencias dos güzos passados.

E' aqui que intervém a imaginação com o c‹11~te_io das mais
variadas creaçñes, afim de ainda dar satisfa‹¿âo a prazeres
que o tempo vai apagando. D'ahi o dehoche com todas suas
multiplas fórmas; e, dentre as que mais fala111 á. i111as,ina‹;ao,
as libações dos vinhos espumantes recebidos, na propria taça
-de Venus, pelas hõccas sequiosas dos que se pretendem excitar,
depois de terem sido aquelles bebidas entoruadas do alto dos
seios das mundanas, e de percorrerein até abaixo do corpo iu-
flado de seducções.

Gastos, saciados de conduziram os actos venereos pelas leis
naturaes, os desregrados,ja não mais satisfeitos com a taça de
Venus, buscam server os prazeres, uns entre os seios da mulher,
outros nas axillas, alguns preferem a mao, outros o pe, estes
o doce aperto dos musculos iiiternos da coxa, aquelles o antro
humido e buliçoso da bñcca; muitos, a const1'icçâo do splziucter
que se insere no cocyx.

Cada uma destas formas do deboche recebeu no jargão po-
pular um nome, que lhe e peculiar: não cabe nesta obra de
sciencia cousignal-o.

(*) Com esta ngm (19.-mmrêntamcis o que doou dito com respeito a
pederastia entre os nossos indios. _ _ _ a ` _1 __l¬

. . . . . "toutet`ois, alin de ne les iairc pas aussi plus goiils de nas qu zãs` ` ` . I ¡, ¡-¡ 4 ~ E' -

no sont, parce que quelque-iois eu se depitant lun ‹..o_11t1_‹. _Want1e. :J 1.:-211.1
pellent fpyvimz (1), c'e.st-a-dire noooainfš). on peu: do ia eoiiieu-t_1_1:or =.â..i1R%i.

. - _ ' ¬. 1 1 " _ ' _n'afllrme rien) que cet abommable peolie so comme: outra eita. Yi Lt-
.Histoi-re (Fim. eoyoge fait rn lo ferro do Brasil. Chapitrt. IN. .

. . .- '.¬›»' -: _ ferir: eutretant-o. Gou-(IJ Léry escreve Tz:r1re, que se deve lê? Tsflm- °“ d*r'*“`*_*.°'_* ~ _ _ ,. __
“logs Dm, gsm-E.,-¿. ;¡¬_,¡,_.¿,-.. [ .M1 mƒrz-ado); obedecendo, poreni. .is regras geraes do fi..|.1trto
devo ser Tyuírã. ü

, .1 - ~f ' ¬1 9 ¢:‹1*r'{€›fl
(2) Bouyre. que. actualnionto, se en\n_1'¬Etsã-Gm V-'siš '°_ h“"Ê““.~_,'fÍ””° iinfmi' IÍH ¬ ' ,,.

Irlllfli. desisfltmt °11tr'ora. seaflflflfl I«tflf'=“~ Ú* _l**"“`““`tI*“".Ú.`h`“°nÍ'fÂÚ lzrtfmoãzoliüriiâlaliiit
do Roquette. dai.. para signitioauo de tzoaors. o termo s‹a1.1z11iro,;o }š:1s.àP É múgmfrál
fhmool. desse mesmo autor. nao se coreau-a brisa” Wnlfl WB “tt Ú t *
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Farei, porem, iima excepção; e isto para nao me desviar
por completo de quantos hão escripto sobre o assumpto de que
trato, os que estudaram muito demoradamente o phenomeno da
perversão que consiste em preferir o spliincter alludido, e a qual
denominaraiii -- soivioniiii.

A palavra, vê-se, originou-se da celebre cidade Chaldaica
abraaada pelo fogo celestial, que apenas poupou a Lotli e a sua
familia, nas épocas remotas ein que aquella regiao se aviltara
geralmente com o mal que acabamos de referir.

Corramos por emquanto espessa cortina sobre esse vicio
tri pliceinente reprovado pela natureza, pela rasão e pela moral ;
esfoi'ceino-nos por esquecer a abjecção em que podem cahir os
homens, que já não mais encontram prazer, encantos naturaes
do corpo, na pureza do coraçã.o, e no amor da virtude. `

E' destas perversoes, pois, que tenho de me occupar pre-
sentemente.

Cem ellas, já. o hei dito, poder-se-hiain escrever volumes
inexgotaveis; seja-me, entretanto, licito restringil-as a algumas
paginas de um livro.

Taes per-versoes observani-se em um ou em outro sexo,
nos amores heterosexuaes ou nos amores homosexuaes. Signi-
fica isto que podem haver desregramentos, tiques, birras, im-
plicancias, idyosincrasias cliamêmos, tanto nas uniões normaes,
como nas perversoes auomalas.

E' assim que dons individuos de sexos oppostos que se en-
tregam aos abraços de Venus, podem ambos, ou um delles, nao
chegar a satisfação do prazer, isto é, a apolaysia, sem que
realise constantemente desejos algumas vezes esquisitos, mas
sempre insignificantes.

Moll cita o caso de um médico que, em condiçoes de normali-
dade embora, só podia chegar ao termo do acto venereo quando,
no começo e no fim, se enlevasse com os attributes, os osculos,
os aportes e a contemplação dos braços da mulher gozada.

Estes fiques podem chegar a immundicie, á. abjecção: o
autor citado refere um caso de sua observação, em que o indi-
viduo faziaconsistir a sua maior paixão em oscula applíccire ad
amim altermm; so assim entrava em orgasmo, e terminava por
apolaysia.

_ O coito normal, diz Moll, não basta a satisfação das neces-
sidades sesuaes das tribadas; algumas ha que, para attingir
aogozo, fazem-se linguâ, gemIta.l'¿a, lambere: a inimissio memb-ri
deixa-a absolutamente indifierente. O cunmllingus é-lhes geral-

í-  --

í_| ---- II- -
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mente menos desagradavel; chegam mesmo, as vezes, a encon-
trar nesse artificio a volupia, sem que lhe seja preci.-ro por em
jogo a imaginação pensando em outra mulher, e evocar-lhe a
imagem. Não obstante, prosegue elle, conheço exemplos em que
nem mesmo o cunnilinguzs do homem alcança dar a tribada a
sensação voluptuosa que ella obtem do mesmo acto praticado
pela mulher; e conclue dizendo que certa mulher de seu conlie-
cimento separou-se do marido por ter verificado, ao cabo de ai-
gum tempo, que as relações conjugaes não podiam proporcionar.
a ella, fosse qual fosse o modo empregado, a satisfação de suas
necessidades genitaes.

São do mesmo Moll as duas referencias seguintes : indivi-
duos ha que, nas palestras de Venus, só chegam á perfeita e
completa satisfação do acto quando -- ui'fiiiaiii iiiiilims bâšbimt.

Observa-se esse mesmo desejo nos honiosexuaes; e não raro
se topam uranistas que, para completa satisfaçao carnal, pre-
cisam que alter iiiimiítaz* urinnni in os prop-i'-izim; só assim
podem os uranistas passivos ejacular.

Outros, e o poeta symbolista Guy de Maupassant era deste
nu-mero, não julgam que o acto esteja concluido sem que se eia-
cite o ponto da nuca onde começa a cabelleira. _

Outro individuo citado pelo mesmo autor, só encontra exci-
tações na mulher cujos cabellos estaoäenfeixados ein trança :
qualquer outro fora o penteado, os cabellos soltos m_esni_o, onde
encontram os poetas tantos motivos de inspiraçao, deixariam-n o
apathico, impassivel, nullo; sim, iiullo é o termo. Identica im-
pressão produzialhe a orelh.a,esta, porem, para excital-o, devia
ser bem pequenina, collada a cabeça, nao estar furada, e nao ter
brinco. _ _ _

São indiscriptiveis. diz Moll, as relaçoes intimas entre a
percepção de certos cheiros e a excitaçao do sentido geiiesico.
Henrique III, rei da França, tendo-se eiixngado em uma camisa
ainda humida de suor de Maria de Oleves, apaixonou-se violen-
tamente por esta mulher. _ _ ¬

Cumpre, porem, nao esquecer Que lia muitos cheifeh flflâ
não exercem influencia alguma, o que ievariaa adsiittll f1}1@?_
unicamente o centro de certas pei'c@i1§0fl$ **¡Ífi°m?i**-' “mi É W
sinho do centro genital; o que não IDH Pëlfflfie 6-X~*1*l'‹'fl0z Pflis *lim
só ha um para todas aspercepções do oliacto. d. Ma üas um

Foi nomeado Ouvidor para 8» P1°*'1“*'*** *S * g '
fulano de tal Netto; removido, passou pela Bahia, onde nao ces-

'H

___.n_.__...._..._n.u.¡...n.l..m_-.b-ni.
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sava de gabar as vaginas alagoanos, que-- dizia elle -- além de
estreitissiinas, eram perfumadas. Manifestando essa sua pre-
dilecção em uma roda, Muniz Barreto deu a glosa este niotte,
que chegou até nós:

La na plaga alagoana,
Quando Netto era Ouvidor,
Teuiperava a natureza
Pombas com agua de flor.

Nos conhecidos banhos de Roma, homens e mulheres
completamente nus, e na mais aphrodisiaca exposiçao, inven-
tavam e praticavam os mais monstriiosos deboches. Os ricos
levavam escravos, não importava de que sexo, para pen-
teal-os, escanhoal-os, perfunial-os e preparal-os para os actos
mais lascivos.

E nesses banhos, dentro e fora d'agoa, com o alvo corpo
ainda untado de espuma das cheirosas resinas, as discipulas de
Sapho excodiam de muito as liçoes que lhes legãra a sabia mestra.

Reproduziudo estas considerações de Moll, que se me afi-
guram banaes, ajnntarei aqui umas rasões apresentadas por
moças, tribadas on não, casadas ou solteiras, que, ao coito
normal, fazem proceder sempre a sucção: Não somos avêssas
ao fumo, dizem ellas geralmente; mas, confessâmos, só sentimos
volnpia nos beijos, e prazer nos abraços de Priapo, quando bei-
jadas ou cavalgadas por individuos que não nos façam arder, ou
os labios, ou as nymphas, com o contacto do sarro, principal-
mente do cigarro.

Na mesma categoria esta o caso referido na tliese inaugu-
ral do Dr. Alberto da Cunha, Obsessões, 1898: conta elle que
certo individuo so sentia orgasmo genital, e, pois, só estava
apto para o acto venereo, quando ardentemente cobria de beijos
a botiiic- da mulher ambicionada.

Refere Moll o facto de um seu conhecido, cuja excitação
geiiesica se torna sobretudo prazerosa quando, durante o coito,
pode.affagar o velludo do paletot com que, por sua dupla exi-
geucia, se reveste a mulher: é a excitação pelo velludo.

_()iitro, e este medico, infiamniava-se com ver botinas en- Ê É i
vernizadas.

A bolívia, levada, nestes ultimos tempos, a conta dos ti-
qiies, merece tambem ser aqui consignada.

 m
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Basta-nos, para isso, transcrever o relatorio de um dos
nossos delegados de Policia; d'elle se verá o que o neovoca-
bulo significa.

naiovronio no ni‹:Le:o.ino im 6” ciacusiscairçãio

Nos presentes antes, é evidentemente claro que se veri-
'fica a figura criminal do ultrage público ao pudor, definida no
art. 282 do Codigo Penal.

As condiçoes eiiistenciaes do mesmo delicto são: o) a ex-
h-ibição impndica. o acto ou gesto obsceno, attentatorio ao
pudor; b) a practica d'essa exhibição, acto on gesto em logar
público ; c) o ultrage que, por algum desses meios, seja feito a
sociedade.

Ora, as testemunhas que depuzeram no auto de prisão em
flagrante affirmam categoricamente que o acciisado Jose Tei-
xeira da Silva, approsiniando-se da mesa em que estava sentada
8. menor Rosa, moça honesta que era acompanhada de sua res-
peitavel familia, praticara um desses actos obscenos que o_pú-
blico, e a imprensa, actnalniente, cognominaram de - Zioíi-ii.a,
isto é, poz-se a roçar uma de suas pernas na da innocente joven
a quem se dirigia de modo debochado, a despeito dos protestos
de toda a familia, que repellía energicamente a attitude desres-
peitosa do accusado, escandalisando a sociedade, ultrajaiido o
pudor público.
' A noção do attentado ao pudor como resultado art. 266 do
Codigo Penal, muito mais restricta que a_ noçao france:‹:a da
mesma especie criminal, não se pode applicar ao caso, ainda
mesmo reconhecendo que, por qualquer forma, sufiffi 0 PWÊUF da
menor Rosa. Maior, porem, foi o ultrage a sociedade e somente
6119 deve, ser retido pela justiça, porque iiicontestaveimente
não houve violencia, nem ameaças, Entendi, deante de um E-H»-0
clamoroso attentado ã moral pública, dever inandar_ iavrar 0
auto de fls. 2, não só para satisfação do direito oâendido, como
tambem para servir de salutar lição .a esses 11116 pr_ocuram
desinoralisar a instituição basica da sociedade - a familia. _

Tretando-se de crime de competencia da unteCorrecto-
nal ari:-vi do artigo 58 do decreto n. l03‹_),de Isso, o Sr. :escri-
vão renietta os presentes autos ao ineritissimo juiz da-if pre-
toria para que elle dê conhecimento do delwlifl 1*-0 Mlfllfifflf1°
Público.
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Indico mais para testemunhas Jose Alves, morador a rua
Conselheiro Saraiva ii. 3 ; Eduardo Pereira de Almeida, mora-
dora rua Silva Manoel u. 25; e Philomeua Augusta Ferrão,
moradora a rua dos Arcos n. 9.

Rio de Janeiro, 24 de Janeiro de 1899. -- Vicente Reza»

A variedade dos pontos de partida das excitaçöes geuesi-
cas refere-se, pode dizer-se, as idyosincrasias de cada qual;
si este se excita com a botiiia da mulher a gozar, e coin a nuca
que aquelle se iuflanima; si outros encontram satisfação no
aperto dos braços, no sugar dos labios, na contemplação da
orelha, alguns levam a exquisitice da perversão ao extrêmo
de só se excitarem com phenomenos que, em geral, causam
até iuêdo, liõrror.

E' assim que os autores falam em certos individuos que
só entram em erecção, e chegam mesmo á. ejaculação, quando
assistem a degolla de patos, gallinlias, etc. Nestes, a sensação
de prazer que um tal espectaculo produz vae excitar directa-
mente os centros psychicos. Ora, tal facto e uma anomalia que
só se pode dar entre degeuerados: estes individuos são, pois,
enfermos.

A scene. sanguinolenta de animaes sacrificados como ponto
de excitação dos prazeres genesicos, é nada ante uma perver-
são que liorrorisou a França de 1849 : quero me referir ao caso
celebre do sargento Bertrand, que não podia ver um cadaver
de qualquer sexo e idade, sem cobril-o de beijos, de abraços, de
carícias; e, não raro, ou o violava, ou niasturbava-se exta-
siado em sua presença. Foi surprehendido e preso, violando o
cadaver de uma sexagenaria que succunibira a um cancro iio
utero!

Si nos casos anteriores era o jõrro vivo do sangue que ex-
citava por tal modo o appetite venereo que se desenrolavam
todos os outros periodos- orgasmo e até mesmo apolaysia, neste
ultimo era o frio aspecto da morte, era a lividez do cadaver que
trazia ao degenerado, não as meditações pelas contingcncias da
Vide, flãfl 21 001-'flpflflcäzv pelas dores d*aquelles que ficaram pri-
vazios de um apoio, não os pensamentos sobre a existencia do
alem, nao- emfim--os series problemas que se apesentam entao
como ponto de cegitações perante qualquer homem, mas pensa-

 xfl---- i- 
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mentos tórpidos, sonhos de gozo, evocaçces de prazeres tao
veliemeutes que cegam o pobre infeliz, e impelllem-u'o, de
modo por assim dizer inconsciente, a jogar-se, liyena dos amo-
res, em cima da põdridao, que da mulher só tem apparencias
longinquas! Pobre infeliz! E' um louco, arrastado a esta re-
gressão da especie por um plieiiomeno mórbido. Verdadeira
obsessão é isso.

Toda a funcçao organica tem um fim, que e a rasao de ser
capital de sua existencia : a digestão, apos um mecanismo cem-
plicado, existe para que a nutrição mantenha o individuo: é.
pois, uma funcção positiva; a uropoiése, cumprindo-se por inter-
medio de um apparelho não menos complexo, existe para que os
refugos imprestaveis da actividade orgauica se eliminam para
não prejudicar o organismo: é, vê-se, uma funcção negativa.

Positiva ou negativa, qualquer fuacção dirige-se a um
alvo, cuja importancia esta na conservação do individuo.

Pois bem: uma outra funcçao ha, tao importante como
estas duas, cujo alvo e a perpetuidade do individuo pela pro-
creaçao da especie : é a genesica.

Da mesma sorte que, si as duas outras não preenchem a
sua elevada missao conservadora, o individuo soifre com um tal
desvio, assim tambem, quando a ultima deixa de preencher o
mister da reproducçao, e a especie que soifre.

Mas, como o acto genesico pode deixar de cumprir uma tal
missão ?

De doiis modos bem precisos : ou lhe falta um de seus ele-
mentos essenciaes de modo permanente ou temporario, ou o acto
fgenesico cumpre-se anomalamente de modo contrario as leis
physiologicas. _

No primeiro caso, si a falta provém do elemento masculino,
podem os germens seminaes faltar (azoos¡.ieri1iia), ou o liquido
que os envolve, por qualquer vicio orgaiiico, ser desv_iado de seu
natural caminho; si a falta esta no elemento feminino, pode_o
liquido catamenial ser privado de ovulo (a-ii¿oez.~ii?iri}, ou entao nao
se cumprir o acto genesico no periodo pI'0P1`1U i_i3‹1`*} ii iiiihiiiiieniiia'
ovular, ou--- finalmeute- haver desvio do liquido catamenial
em virtude de qualquer lesão orgauica. _ _

No segundo caso, o acto veuereo, desviando-se da normali-
dade, é só exercido pela satisfação sensual dos praZel'ES, B P0?
igual não preenche a alta missão i'epi'oiliict1vn-

15 ii. S.
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Este desvio da iioriualidade da-se de inil iuodos, quer ii'uin,
quer n'outro sexo.

E* bem de vêr que eu nao poderia neste livro occupar-me
das iiiil formas diversas, que a exaltação ioiagiiiosa de ilegene-
rados de toda ordem hão inventado para satist`a‹,¬aii e iu-.qiiiiito
de seus góaos. Mister seria, para tal, escrever volnnies e volu-
mes, a que iiidefiuidaiiieiite se seguisseiu siipplemeiitos inex-
gotaveis.

Entretanto cumpre que nie occnpe dos casos mais com-
muns, ou-pelo menos -d'aqueiles que, embora raros, dao
provas de esquisita originalidade.

Pode-se inscrever no capitulo das pei'vers‹'.`ies, quer aquelles
casos em que, noriuaes embora as relaçoes dos dous sexos. coni-
tudo precisa um ou outro de um d*estes fiiiizhis esquisitos para
afinar, para apurar os gozos, quiçá. mesmo para podel-os satis-
fazer em pequena escala; como, por igual, se iiiszzi~evei~ao no
mesmo capitulo aquelles desregiaiiieiitos que_ desde Sodoma
até nossos dias, desde Sapho ate as mais desliragailas barregã,s
liodiernas, hão perturbado a caiididez da especie limoana.

Parece-me que, similhanteiiiente, poder-se-lia collocar
entre as perversões, aqueiles gózos, antes moraes que phy-
sicos, que inflam a alma de certos individiios que encoiitrani
prazer em observar a plastica do corpo liiimaiio; a este pheno-
nieno se chamou o fetichisiiio do corpo.

E' verdade que todos os homeus, por uma especie de re-
quinte lúbrico, tem satisfação em coiiteiuplar, quer inullieres
nuas, quer mesmo quadros ou estatiias que as exliiloam despidas:
Atheneu transinittiu-nos a historia de um grego, que, enzimo-
rando-se de uma figura de Cupido, satisfaz nella sua lubrici-
dade. Mas, liauns pervertidos que se extasiaui com ver a niidez
do proprio sexo. Em geral, esses taes são uraiiistas que se pro-
curam excitar com simiihante coiiteinplaçaii.

Effectivanieute, é muito commnm topar-se nos iiiicimios
públicos individuos que fitam cheios de coutentanientzo o orgão
viril do visinho que se esta desouerando de uma carga.

Para outros, basta a contemplação da nudez : são os idea-
listas da luxuria. E' o caso do individuo que coiilessiiii a Kruii`t-
Ebiiigimplicar soberauamente com as folhas de parra izoin que
os artistas escondem os recéssos genitaes de suas e.~àtaiuas.
()_'liarcot, Magnaii, e tambem I-Iammoiid ein seu iiitei'e.¬-sa1ii.e
livro sobre impotencia sexual, citam o caso de um inilividuo
que, a pretexto de tirar ci'oqois, permanecia longas horas sen-

. Ii.-Jn. '
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tado em um banco á. beira-mar, tão só para contemplar a nudez
dos banhistas.

Não se devem confundir esses factos com outros que de-
monstram antes o desbragameiito do senso moral, do que mesmo
perversão dos sentidos geuesicos.

Capitulo neste iteiri a moça que confessou que, olhando
para qualquer homem, suas vistas dirigiam-se instinctivameute
para as partes genitaes ; e nao raro esse facto, quando prolon-
gado, a excitava ao ponto de ieval-a á. apolaysia.

E' o caso de certas ensceuações, que se pagam em toda a
parte a pêso de ouro. Está. ainda na lembrança de alguns a Co-
mum moi-tuzárici, que aqui estabeleceu a cartouiante Rachel.
Era uma sala forrada de velludo preto, com lagrimas de prata ;
no centro, uma eça; em cima, um caixão funerario; dentro, uma
mulher macilenta e paliida, esticada e rija; um genuflexorio;
cirios. Orgão, ao longe. Entra nm falso padre, ajõêllia-se eréza.
Apparece então o depravado, vae-se snggestionando aos poucos,
mais e mais, até que delirante atira-se ao suppôsto cadaver, e
copúla. _

v Em 1850 inaugurou-se aqui a primeira exposição de figa-
rus de cêra, na chacara da Floresta. Entre estas, n'nma sa-
lêta adréde preparada, espanha-se, a largos intervallos, em
certa distancia, e tão só por espaço de dez minutos, a .Êl1'-iilliior
perfeito., cópia de um trabalho burilado por notavel artista.
Na verdade, exhibia-se a figiira completamente núa, molle-
uiente deitada n*iim divan carmezim, cabellos soltos e olhos
fixos. 0 chefe de policia de então, duvidando da entidade da
estatua, partiu o cordão que a separava dos espectadores, e
levou-lhe a mão aos olhos ; cerraiido-os immediatameute, des-
cobriu que se tratava de uma mulher de formas esciilpturaes,
que prestava-se a fingir de estatua marmorisada. E cometa
sahida deste salao, assim aparamentado, fazia-se por um bordel-
cervejaria, servido por mulheres que se prestaram a apafllššliaf
as excitações dos que acabavam de couteu_ip_la_r scene _tao natu-
ra.l, aquella autoridade prohibiu a cxhibiçao de simelhaiite
figura. __ _ , _

Tempo chega em que estas cousas Ja nao excitam mais ;
então 0 individuo gasto, homem ou mulher, perde com as ener-
gias physicas. o senso moral que o ilistiiiguia dos outros ani-
maes; não se coiiforinaiido com esta iinpoteucia 01`s'flU1G3› 6113
leva o requinte do dehoclie ao ponto de se satisfazer com o es-
pectaculo dos góaos alheios.

1
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Quem não se lembrara ainda das celebres pizlgns trolmlhu-
‹le~i`ros, estabelecidas nas lojas de uma casa da rua do Lavradio `z*

Algumas vezes estas scenes de desregramento fazem sur-
gir, bem que fugazmente, os clarões de uma lampada que se
achava apagada; então, o espectador -- por prazer H»-« deseja
ser tambem actor ; apressa-se coin receio da volta proxima da
obscuridade, e assim não faz questão de pessôas, não procede a
escolhas, e mesmo não se lembra do seu sexo: iiidifferenteniente
entrega-se a todos os gózos e por todos os modos.

Nem sempre, porém, o infeliz decadente encontra nestas
scenas a pleno nú a excitação que procura; remedio não teiu
sinao conservar-se espectador delirante, sim, delirante de
applausos 1 elle ri, bate palmas, manifesta de mil modos a satis-
fação que tem em observar os gózos alheios.

E' o caso dos episodios passados no bordel das duas irmãs
niarselhezas â. rua Sete do Setembro, em frente as catacumbas
de S. Francisco de Paula, onde se festejavam as celebres
.zilrö-i'adas Fluir:-ineiises.

Descrevël-as-hei com as reservas exigidas pelo decõro.
Os C7o~vollei'ros da Noite, associação constituida da él-alto de

uranistas do tempo, depois de terem percorrido, aos grupos, os
theatros em funcção, consultando as respectivas finanças diri-
giam-se, ou aos mais luxuosos liôteis, ou aos mais immundos
freges da rua do Fogo, onde se comiam iscas á. tripa fõrra, e
bebia-se ao tõrno vinho verde de Bastos, mediante um cartão
de bo-ride.

D'ahi passavam para o jardim do Rocio, donde sabiam in-
corporados com direcção ao Hotel D. Pedro; la os aguardava
o supremo chefe -- Visconde de. . ., ja electrisado, rubro como
nm perú, olhos brancos, as raras guêdêlhas a esvôaçarem-lhe
sobre a calva, e mal podendo contër-se sobre a base.

Levado em cliarola, chegava o bando á furna com escala
por bodégas várias, onde se arrebanhavam, aqui, o glutão Castro
Urso, e, alii, os famosos devassos Dr. N. de M. e o estudante
de medicina A. da C., e outros.

A”s pancadas de estylo, a porta se abria, e os libertiuos
invadiam a sala, mediante esta senha, que importava na tole-
rância, e exliibição, por parte das duas irmas, de tudo quanto
de mais ignobil se pudesse imaginar: ‹‹Modamos, dizia o Vis-
conde gagnéjando, eu pago tudo.

Edeotivamente, sao iiidescriptiveis os excessos a que se
entregaram aquelles dissolutos, abandonados a seus proprios
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instinctos. E o luxurioso Visconde assistia extasiado aquelle
torpe corro, aconipanliandoo movimento geral, acto por acto;
e applaudindo-o nas suas diiferentes peripecias, aguardava rn-
gindo o momento de orgasmo. Apenas este assomava aquelles
variadas solicitações, elle atirava-se iudiflerentemente a qual-
quer dos circumstantes; e tão cegamente o fazia que, de uma
feita,_collado a um nédio e corpulento portugues, que debalde
debatia-se para escapar-lhe, satisfaz o lúbrico desejo n'nma
ruga da cõxa, convencido de que o praticava no orifício al-
vejado.

Por fim, esfregando as mãos de contente, dizia: Tirc o
comia, mf§1.du.m(t.

Moll, que denominou a este phenomeiio -~ zllixoscopin, vo-
cabulo composto de duas palavras gregas assim ilesdobradas-
amido sexual, e _ ussz`.s~t-2Ír, chama a isso uma forma particular
de perversão sexual, e encontra affinidade entre elle e o masc-
chismo.

São suas estas palavras: -
e Nesta fôrma especial, o individuo tem o prazer, nao no

coito, mas no espectaculo da cópula, porque só assim chega
á excitação genital. Ha provavelmente certo parentesco entre
este phenomeno e o masochismo : e bem possivel que a excita-
ção, neste caso, seja provocada por uma sensação afiiictiva,
ou mesmo dor, ao vêr um terceiro gozar, ou simplesmente pos»
suir a mulher que se estima ; › mas, accrescento en desde jäz
esta hypothese não me parece consentanea com a boa rasao,
porque, na maioria dos casos, de-se o plicnomeno entre homo-
sexuaes, dê-se entre heterosexuaes, elle occorre do mesmo
modo sem essa tortura moral, isto e, sem que o individuo goste,
ambicione, ou mesmo deseje gozar o paciente. _

Não me parece, insisto, que a niixoscopia seja, como quer
0 citado autor, uma fôrma particular da perversão sexual.

De facto, ella só se manifesta entre os homens gastsos, entre
os decadeutes; em geral são velhos, cuja vida inteira trans-
correu em eterna crapula; individuos, aos quaes os almüâ fläefl
conseguiram dar a calma para se resignarem aos estragos do
tempo; anciaos, de que as caiis ou a calva não constitiiem attri-
butes de veneração.

Onde, pois, a perversão sexual? _ _ _ ¬
Perversão dar-se-hia si porventura o individuo, com todas

as capacidades genesicas, dellas se não util_isa_SSB Pam 3 Sans'
facão de prazeres que só encontraria em assistil-os.
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Si a mixoscopia manifesta-se em alguns pelo prazer de
assistir aos deboches em todas suas fortuas, em outros o pheno-
meuo só offerece solicitações prazerosas quando o individuo as
busca em um só o determinado deboche. E' o que se dava no
caso do individuo, citado por Tarnowsky, que, tendo ensinado a
dous meninos ase niasturbarem, satisfazia-se em contemplal-os.
E' verdade que algumas vezes iutervinha como pederusta, ruas
isto so periodicamente se dava.

Tiberiu, na ilha da Caprea, coutentava-se em assistir, como
espectadíu-, aos actos sexuaes entre rapazes, porque so tlesso
modo podia experimentar sensações sexuaes.

É\le.ut.egazza acredita que muitas discordias dtnnesticas.
que terminam pela separaçã.o dos corpos entre os conjuges, ou
mesmo entre simples casaes, e cuja desuuiao não tem causa al-
guma apparente, encontram a sua explicação nas propeusões
homosexuaes da mulher.

'Edectivamente, isto se nos afigura tanto mais acceitavel
quanto, não poucas mulheres casadas, as escondidas dos mari-
dos, e as vezes mesmo com seu consentimento tacito, entreteem
relações com tribadas.

Martiueau cita varios exemplos; e Duhousset, em 1877,
deu á. publicidade um caso de inversão sexual por tal modo es-
tranho, que resvala para o inverosirnil. Trata-se de duas mo-
ças, que tinham relações sexuaes : uma dellas casou-se; pouco
depois, voltando aquelles antigas 1'elações com a sua camarada,
ficou esta pejada. Si tal historia não e tuna mystificaçâo, deve
admittir-se que a casadinha, passando dos aniorosos braços do
marido para os da amiga, levara corusigo um pouco de semente
que germiuou.

Entre as casadas se encontra o maior numero de mulheres
acommettidas de inversão sexual; e, qnasi podemos affirinar.
um terço de maridos normaes que se desviam do caminho do
pudor, que teem amantes, ou procuram saciar fora de casa o
pescado da carne, são victimas de mulheres, nao ja apathicas ou
frigidas, mas que tinham pelo casamento medíocre incli11at;at'›.
Muitas das que se casam convictas de suas tendencias homo-
sexuaes, fazem-u'o para se libertarem do jugo paterno, para,
sob dominio mais brando e tolerante, poderem dar livre pasto
aos berros da carne, incompatíveis com o recato da vida da
meça solteira. Comtudo, em alguns casos, existe nellas o pheno-
meao do hermaphroditismo psychico, que Moll diz ter tambem

:Í t
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encontrado nos urauistas: seus desejos alvêjam simultanea-
mente o ll‹›nieri|'e a mulher. liem pofle, pois, acontecer que uma
muIh‹~r, qtlc ate entao so experimentava blandicias de luxuria
pelas demais un||l1e|'es, encontre afinal um homem para o qual
se sinta attraliida; pozlo mesmo succeder que o ame, e com elle
se case por amor.

Apesar disso, o smí`n° pelo homem, nas mulheres cujo peu-
dõr homosexual se acho perfeitamente acceutuado, nunca dei-
xará. de ser passageiro episodio de sua vida ; ao cabo de aigum
tempo essas iliesmas mulheres vé`:r-se-lião novaulente pz~r'¿â;z;,z.;,
e então com a mesma vehemencia, á. sua queda pelas demais
mullieres.

Uma viuva, reconliecidamente saphista, ligára-se a um
uranista de nomeada, por conffli‹;iies especiaes de sua vida
economica.

Eram. pois, dous degeuerados, que iam atravessar a vida
escan‹lal‹›sameut.e.

A descripçao toda ideal que a mulher fazia de seus encon-
tros com uma moti-etona de rara belleza, os enlê-ros e as cores
vivas com que os piutava, ca-laram tão fundamento no animo do
marido que, não mais podendo esconder sua emoção, manifestou
desejos de assistir a uma dessas sceuas de exquisita lnbricidade.
A mulher negou-se :, mas, observando que. a cada negativa,
seguiam-se, não maus tratos e repulsa, como era natural, mas
inversamente solicitações sexuaes veliemeutes por parte do tua-
rido, accedeu por tim.

Pois bem : este uranista, que se mostrara sempre avesso a
mulher, encontrou neste estímulo taes encantos. que acabou dis‹
sipando com as mtlnolauas paI'i.-e de uma ,C;'r3.udeft)1'tL1l2t1 1 mas 3.
mulher, que, pelas amorosas solit¬itaçoe.s do marido, ptlfêfilil- PU?
sua vez ter entrado na uornialidade, entregou-se desc.a.rada.-
mente ao tribadismo.

Como uma das causas, que poderu gerar a iuvei-são sexual
na mulher, apresenta-se geralmente o habito controlado 11115
relações homosexuaes :_ habito esse que assi_gnaqa mesma causa
etitilogicg pzug 05 11rn.IlÍutaS. Na. opilliâo Htdiulatltl. 1.3 iluifia-
dismo deve ser muito frequente nas peulteuctartas, e 11111511111
nas casas de deteuçao, para onde se enviam, nao ra'os-
tituidas_ mas tambem mulheres de maus costuuies. 11. i¬c1st_'.l1er,
clinico de ,grande observação, e que exerceu o ltigaf *lê medliw
em varias colonias correcciouaes, fazendo suas as palavras de
Mayer, diz: Nao raro acontece, nas prisões, que RS I`‹=*1-P81`1§šfi5-

-flf

-.,.¢.-.-›-

.._...n-_..._.

-›i-.nn-H

-Q-

_.. ¡@¡nn---›»-.z

‹-J



 

liabituadas aos prazeres sexuaes, estabelecem entre si ligações
no proprio carcere: ainain-se entao coin ardente paixão, riisgam,
brigam, arinain scenes de ciuiue, atracani-se e ferem-se, coiiio
si se tratasse do amor normal ein individiios do sexo diifereiite.
Androuico, citado por Moll, faz a niesinu. consideraçã.o ; iiias este
acredita que a mor parte dos autores estabelecem, iio caso ver-
tente, uma relação da causa a efleito : a verdade e que, prose-
gue elle. entre as niundanas, ao menos ein Berlim, lia grande
numero de mullieres acoininettidas de inversão sexual, e, quando
detidas, sua incliiiação se descobre aos olhos do observador;
errara, porém, este, si attribuir a estada iio carcere a causa da
pei'versao de taes niuiidaiias.

Houve entre nos, nos bellos tempos em que o tlieatro se
ostentava com todo o vigor da arte, uuia tragioa de merecida
fama, cuja reputação de virtude não era atacada iiein iiiesnio
pelos mais iudiscretos inaldizentes. Enviuvando ainda no viço
da mocidade, continuou iio palco, por longa serie de aniios,
as mesmas tradições de artista eximia e iiiullier honesta. Essa
dupla reputação era favoneada pela repulsa com que ella rece-
bia qualquer galanteio, e pelo facto de se nao poder citar
homem algum com quem compartisse ternos sentimentos. fosse
embora o mais opuleuto e poderoso de seus admiradores. Mas, a
verdade toda e que havia nella um vicio psychico que avivava
suas tendencias liomosesuaes. E as rapariguitas sobre as quaes
caliiani o lenço d'essa sultana da arte eram com tal estremeci-
iuentoainadas, com tanto ciume guardadas que, durante o dis,
a_ac_triz as levava em seu carro para o ensaio, onde as pobres
victimas se conservavam invariavelmente a seu lado, rubras.
olhar baixo, como si adiviuliasseni estarem todos a ler a igno-
ininia de sua condição. A” noite, ao ir para o espectaculo, dei-
xara-as trancadas em casa. sob rigorosa Vigilancia, e coinsigo
levava a chave da porta da rua. Esta actriz, que irritava os
lioniens pela indiflereiiça com que os tratava, parece que ainda
conservava as reininiscencias do pudor das donzellas, pois que
-- como _estas-- limitava a satisfação de seus desejos ao sim-
ples attrito: era uma tribada.

_ Ha uma outra actriz, esta ainda viva, cujo intimo é consti-
tuido por nm inixto de virtudes e vícios, uma massa de contra-
iliccoes. as obras de caridade teem nella um campeão ardente;
e ainda e com _veneração que os abolicionistas da propaganda a
recebem, a saudam, a festejam. Pois bem: Suzana U. não encon-
tra M 5310 °PÍ*Õ5Ê° 05 ÊÕZÚ5 que lhe proporcionam os labios das

 .._
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siias predilectas. E' principalmente por causa destas que ella
prostitue o corpo, para dos lioniens auferir proventos. Por eilas
tem paixiío ciosa : e lia cliegado mesmo, aferroada pelo acicate
do ciunie, a abaiidonar ligações já. diiradonras.

Ha tambem uma fignra de theatro, a Blanche, sapliista
qual a precedente, mas, entretanto, o inverso della. Suzana
quer que a predilecta de seus aifectos venha, com a activi-
dade do apparelho bucal, proporcionar-llie gozos venusinos;
Blanche, porém, quer por si mesma dar esses gozos a moças,
oa'-iyens em geral, inipuberes, a que ella attrabe irresistível-
inente. _

Esta mulher, sem contestação uma eiiforma mpereor, tem
excessos de uma sensualidade original; não sera demasia des-
crever, einbora a largos traços, uni facto de sua vida que, si
nao esta no dominio público porque ha de perineio o pudor de
uma familia brazileira, é, entretanto, conhecido por muitos. Na
casa iinmediata á de Blanche residia uma donzella de ls annos
apenas, a quem a cortezã. afagava com caricias excepcionaes;
a pretexto de mostrar-lhe figurinos, attrahia-a aos seus liixuosos
aposentos. Uma vez ahi, acarinhava-a com todos os tons de um
namorado cheio de paixao: aos poucos, e sem mesmo que ella
percebesse, irritava-lhe os sentidos, desper_tando_-lhe deseios
desconhecidos, não raro depois de to]-a feito ingerir alguns ca-
lices de licor de baunilha. A scena terminava assim 1 entre US
multiplos espelhos, que refl-ectiain a languidez de seus olhos
aniortecidos de lascivia, atirava a sua victima sobre as almo-
fadas do divan, e afrouxava-lhe as roupas. pondo em evldeflfzlfi
o corpo inteiro, até ahi apenas cobiçado pela alvura da pelle,
pela redondêza das formas. Depois, aproveita_ndo_-se da passi-
vidade da moça. n'aquelles enlovos de luxuria, iinprimia-lhe.
ora nos labios, ora nos olhos, ora nas poinas, e por fim BH» iloüo
mesmo de Venus, ardentes beijos, cahindo ao cabo de alguns
niinutos em gostoso deliquio. Nesse acto, que não podia S81' Õ-B
longa duração pelo receio de serem sorprehendida_.-s, a Blanche
dirigia principalmente seus sentidos para os tuirgidos seios *da
sua inconscieiite iniciada, que conipriinia as vezes ate a dor,
deixando, entretanto, intacta a sua \'lfg1¡1<lfid@› _'3f°fl10 55 can'
signou no proprio inquerito policial. Separadas violentamente,
a moça e a saphista tentaram com o mesmo frenesi reatar sua.Í. ¬ ¬ 'ustorelaoõcs amorosas 0 QUÊ *Õ se PUIIÚB Gfllbfllfiçaf Ê*_m“¡t*°_" _" ” . - - ~ infelizcom a niudaiiça de iesideneia poi parte da fömlllfi da
victima e com a brusca e illegal extradicçao da Blfilwhfl-
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A uiorbidez da luxuria se evidencia nesta sapliista pela
predileoçao especial com que insistentemente dirigia, nos seus
accessos de luxuria, para os seios tumidos da sua victima, olhos
cobiçosos e maos irrequietas: beijando-a de alto a baixo, não
deixando um só ponto de seu, até alli, inimaculado corpo que
não fosse tocado por seus labios ardentes e por sua lingua pro-
fanadora. ella, entretanto, não abandonava um instante siquer
os seios iuipinados da vii'geiii: dir-se-bia que estes eram, iiifio o
poiiio da discordia_ mas o da coucordia. _

Neste momento em que a excitação de ambas nada lhe dei-
xava perceber, a virgem não sentia nos seios a dor pressiva que
os dedos bystericos e curvos da sapliista lhe haviam de causar
instantes depois, quando, voltando a casa paterna, via-se qnasi
na impossibilidade de apertar os atillios do collete ou mesmo os
cordões do cõrpiulio.

Sirva este quadro que deixo esboçado para as cogitaçñes
do pbilosoplio; quanto a mim, médico, só vejo nelle uma psy-
chose sexual.

Ha nas tres mulheres em que acabo de falar, a tribada e as
duas sapliistas, uin ponto de contacto iio pliysico, que de alguma
sorte justifica a opinião dos especialistas, quando affirmam que as
lesbianistas são mulheres aiiimadas por um espirito de homem:
todas tres são corpulentas, desenvolvidas, - masculas, emliin'

A inclinação para a liomosexualidade nem sempre é devida
a condicoes mesologicas; muitas vezes a mulher traz, por assim
dizer, innato, esse vicio, e uma circunistancia fortuito. fal-a des-
cobrir seu pendõr.

Foi o que se deu com uma berlimuense, citada algures: na
edade dos 18 annos, ella nao comprehendia o prazer, que lhe dos-
creviam suas companheiras, de se deixarem beijar ou abraçar
por. um homem ; e achava preferível a companhia de lindas ra-
parigas á dos mais bellos rapazes. Nesta caudidez viveu até aos
ao annos, quando subitamente a luz lhe foi feita por uma amiga
em cujo quarto penetram.

Ei tão verdade e que algumas dellas já trazem em seu ser
psychico este pendor que. antes mesmo de conhecerem os pra-
zeres venusinos, já teem olhadas furtívas, suspiros laiigiiõrosos,
delicias indefiniveis na contemplação de uma belleza de seu
sexo; porém ellas têm preferencias, gostam, umas, mais das
claras, que das morenas,- outras, mais das altas, que das bai-
X3S› -r Ollfiffl-S, finalmente, mais das gordas, que das magras.

«M-235-W»

Satisfazem-se algumas com o vêr o objecto de seus afi"ectos
revestido das mais vistosas toilrttes; o cnleio de outras esta no
avental pobre e modesto de uma costureira ou de uma criada.

Hi podem assim, nellas, variar os gostos, lia, entretanto
uma caracteristica que lhes é commum: a violencia dos aífectos.

Flu: verdade, o ardor com que as lesbianistas procuram a
donzella pela qual se apaixonaram é de tal sorte intenso que,
nem ao de leve, pode com elle se comparar a paixao de um
rapaz por uma moça. Casos ha mesmo em que esse amor, assim
contrariado, tem produzido a loucura furiosa. E* o que nos diz
Sorauus pela penna de Virey.

'l`em-se descido até particularidades mínimas para se en-
contrar, nas mulheres enti'egiies à libertinagem, caracteres phy-
sicos que indiquem esta dcgeiieraqão. Bem que nem todos esses
caracteres traduzem uma realidade inconteste, bem que sejam
alguns delles muitas vezes filbos do ponto de vista occasional
em que se encontrou o escriptõr que primeiro os apresentou,
não devo conitudo omittil-os nesta obra, que não é só a apresen-
tação de ideias pessõaes, mas tambem o repositorio das sobre
o assumpto aventadas.

Alguns modernos tem querido enxergar no signal de ca-
bêllos (iweoiis pil-zÍ) que enfeita o rõsto de muitas mulheres, um
caracter de degeneração. Sob esse ponto de vista escrevendo
Lombroso, oiferece o resultado do seus estudos estatísticos, di-
zendo ter encontrado o tal estygma em 1-1 “jo das mulheres nor-
maes. 6 °/O das criminosas, e -11 °¡¿, das prostitutas.

Intencionalmente gripliei esta ultima parte do periodo,
para que os estudiosos pudessem confronta]-a com a affiriiiação
de Guerrière que apenas encontrou 8 °f,,! Estas duas cifras se
distanciam de tal modo que a conclusao unica é (1116 01-WÊ-sff? ff”
cabello (araras pá?-if), significaçao alguma tem 60111 1`ëSP@1Í-0 35
tendencias para a prostituição. _ _

Acaba. o leitor de vêr nestes ultimos capitulos, _a descripçao
de deformações psjchicas em virtude das quaes o individuo de
um sexo e arrastado a practices amorosas, não pelo sexo que lho
é oppôsto, mas pelo que pertence ao seu mesmo. E digo dege-
neração psychica pois que, como vimos, não ha na coníormaçao
orgauica cousa que explique este desvio do gosto, esta irregu-
laridade das appetencias sexuaes. _

Entretanto, casos ba em que qualquer deformaçao orga-
nica pôde explicar a psycliose sexual =_1'f={fil'0-111€, POI' filefldllfli
aos factos em que individuos, caractoristicamcnte de um sexo,
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A morbidez da luxuria se evidencia nesta saphista pela
predilecção especial com que insistentemente dirigia, nos seus
accessos de luxuria, para os seios tumidos da sua victima, olhos
cobiçosos e mãos irreqnietas: beijando-a de alto a baixo, não
deixando um só ponto de seu, até alii, immaculado cörpo que
não fosse tocado por seus labios ardentes e por sua lingua pro-
fanadora, ella, entretanto, não abandonava um instante siquer
os seios impinados da virgem: dir-se-hia que estes eram, não 0
porno da discordia, mas o da concordia. _

Neste momento em que a excitação de ambas nada lhe dei-
xava perceber, a virgem não sentia nos seios a dür pressiva que
os dedos hystericos e curvos da saphlsta lhe haviam de causar
instantes depois, quando, voltando ã casa paterna, via-se qnasi
na impossibilidade de apertar os atilhos do collête ou mesmo os

Sirva este quadro que deixo esboçado para as cogitações
do philosopho; quanto a mim, medico, so vejo nelle uma psy-
chose sexual .

Ha nas tres mulheres em que acabo de falar, a tribada e as
duas saphistas, um ponto de contacto no physico, que de alguma
sorte justifica a opinião dos especialistas, quando affirmam que as
lesbianistas são mulheres animadas por um espirito de homem:
todas tres são corpulentas, desenvolvidas, -- masculas, emfim-

A inclinação para a homosexualidade nem sempre é devida
a condições mesologicas; muitas vezes a mulher traz, por assim
dizer, iunato, esse vicio, e uma circumstancia fortuita fal-a des-
cobrir seu pendôr. i i

Foi oque se deu com uma berlimnense, citada algures: na
edade dos 18 annos, ella não comprehendia o prazer, que lhe des-
creviam suas companheiras, de se deixarem beijar ou abraçar
por um homem; e achava preferível a companhia de lindas ra-
parigas á. dos mais bellos rapazes. Nesta candidez viveu até aos
29 annos, quando subitamente a luz lhe foi feita por uma amiga
em cego quarto penetrara.

E tão verdade é que algumas dellas ja trazem em seu ser
psycbico este pendor que. antes mesmo de conhecerem os pra-
zeros venusinos, já teem olhadas furtivas, suspiros languõrosos,
delicias indefiniveis na contemplação de uma belleza de seu
sexo; porém ellas tem preferencias, gostam, umas, mais das
claras, que das morenas,- outras, mais das altas, que das bai-
xas, -- outras, finalmente, mais das gordas, que das magras.
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Satisfazemsei algumas com o vêr o objecto de seus añectos
revestido das mais vistosas toílettes; o enleio de outras esta no
avental pobre e modesto de uma costureira ou de uma criada.

Si podem assim, nellas, variar os gostos, ba, entretanto
uma caracteristica que lhes é commum: a violencia dos adectos;

Em verdade, o ardor com que as lesbianistas procuram a
donzella pela qual se. apaixon aram é de tal sorte intenso que,
nem ao de leve, pode com elle se comparar a paixão de um
rapaz por uma moça. Casos ha mesmo em que esse amor, assim
contra:-iado, tem produzido a loucura furiosa. E' o que nos diz
Soranns pela penna de Virey.

Tem-se descido até particularidades mínimas para se en-
contrar, nas mulberes entregues a libertinagem, caracteres phy-
sicos que indiquem esta degeneração. Bem que nem todos esses
caracteres traduzem uma realidade inconteste, bem que sejam
alguns delles muitas vezes fillzos do ponto de vista occasional
em que se encontrou o escriptor que primeiro os apresentou,
não devo comtudo omittíl-os nesta obra, que não é só a apresen-
tação de idéias pessõaes, mas tambem o repositorio das sobre
o assumpto aventadas.

Alguns modernos tem querido enxergar no signal de ca-
bêllos (nuevas pila) que enfeite. o rosto de muitas mulheres, um
caracter de degeneração. Sob esse ponto de vista escrevendo
Lombroso, oiferece o resultado do seus estudos estatísticos, di-
zendo ter encontrado o tal estygma em 14 °¡",, das mulheres nor-
maes, 6 °/O das criminosas, e 41 °],, das prostitutas.

Intencionalmente griphei esta ultima parte do periodo,
para que os estudiosos pudessem confronta]-a com a affirmação
de Guerriere que apenas encontrou 8°,..=i,! Estas GRES Gi_f1`fiS HB
distanciam de tal modo que a conclusão unica é que o p-terei rir
cabello (nmous piZ¿),i`signilicação alguma tem com respeito as
tendencias para a prostituição. _ _

Acaba o leitor de vêr nestes ultimos capitulos, _a descripçao
de deformações psychicas em virtude das quaes o individuo de
um sexo é arrastado a practices amorosas, não pelo sexo que lhe
é oppõsto, mas pelo que pertence ao seu mesmo. E digo dege-
neração psycbica pois que, como vimos, não ha na oonformaçao
orgauica cousa que explique este desvio do gosto, esta irregu-
laridade das appetencias sexuaes.

Entretanto, casos ha em que qualquer deformação orga-
,niea pode explicar a psychose sexual: refirc-me, PW flífimpiflv
aos factos em que individuos, caracteristicamente de um sexo,
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¡ if-teni, entretanto, em qualquer parte do apparelho genital, ano-
malia que o approxilne do outro.

E' o caso do hmanopla-›'odit1cwno.

A litteratnra grega deve á i1naginaçã.o nlythica um perso-
nagem simultaneamente masculino e feminino pela duplicidade
dos o1'gãos genitaes, o qual se aiii:-111ava filho de Mercnrio
(Hr:-mr.-à~) e de Venus (.-iphrodifel; dahi o seu nome -- Herois»
pis forí ii u .

Esse nome, que denuncia-llie a origem ancestral, servio
posteriormente para designar, em physiologia, os seres physicaa
mente organisados, tal qual elle.

minha erudiçao nã.o attingio ao ponto de descobrir si
aquelle. divindade olympica operava psychicamente de aocürdo
com a sea duplice organisação physics. ; sei, porém, que os mor-
íers qne, aõh o ponto de vista genesico, se approximam do filho
de I-Iern1es___e de Aphrodita, não apresentam por isso duplici-
dade do ser psychologico. Quero dizer: hermaphroditas physic-
logicaznente, elles são entretanto monosexuaes psycliicamcnte,
conforme predominam os orgãos de um ou do outro sexo.

Não obstante, elle pode tambem, tanto como qualquer outro
individuo bem conformado, isto e, naturalmente organisado,
ser um invertido, si porventura agir em contrario ás suas ten-
dencias psychicas.

Em geral, o hermaphroditislno não de completo .;. digamos
mais nitidamente: o apparelho de nm do sexos apenas se apre-
senta rudimentar; casos ha. porem, em que o inverso se da;
e quer n'uma, quer n'oi1tra hypothese, a orgaliisação do todo
pode estar de accürdo com o apparelho predominante, on, _em
uma parte, com o apparelho de um sexo, e, em outra, com o do
oatro sexo.

Elacido este parrafo do meu livro com dous interessantis-
simon casos inéditos de hermaphroditismo, ultimamente obser-
rados entre nos, e respectivamente photographados pelos dous
lllustres clínicos que os exarninaram e subscrafem. (Figs. 13,
14,15, ie e 17).

Figo. 13. 14 e 15. - Formas externas, complehiuente felninim-IS. Hflüifl
óssea com todos os âiiamemos normaes de uma mulher bem constituída.
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tèni, entretanto, em qualquer parte do apparelho gcnilfal, ano-
malia que o npproxime do outro.

E' o caso do Irrrânaphrodttiamo.

A litteratura grega deve á. iinaginação mythica um perso-
nagem simnltaneaniente masculino e feminino pela duplicidade
dos orgãos genitaes, o qual se aifirmava filho de Mercurio
{He›':e‹*s) e de Venus (.f1p¡z.rod¿ic); dahi 0 seu nome ---IfIr-rmf.r.-
pi: i'Urfi-Írl.

Esse nome, que denuncia-lhe a origem ancestral, servio
posteriormente para designar, em physiologia, os seres physica-
mente organisados, tal qual elle.

Minha erudição não attingio ao ponto de descobrir si
aquelle. divindade olympica operava psycliícamente de accõrdo
com a sua duplice organisaçao physica ; sei, porém, que os mor-
rer.-= qne, sob o ponto de vista genesico, se approximam do filho
de Hermes e de Aplirodita, nao apresentam por isso duplici-
dade do ser psvchologico. Quero dizer: hermapliroditas physic-
logicamente, elles são entretanto monosexuaes psychicamente,
conforme predominam os orgãos de um ou do outro sexo.

Não obstante, elle pôde tambem, tanto como qualquer outro
individuo bem conformado, isto e, naturalmente organisado,
ser um invertido, si porventura agir em contrario ás suas ten-
dencias psychicas.

Em geral, o hermapbroditismo nao é completo; digamos
mais nitidamente: o apparelho de um dos sexos apenas se apre-
senta rudimentar; casos ha. porém, em que o inverso se da;
e quer numa, quer n'outra hypothese, a organisação do todo
porle estar de accõrdo com o apparelho predominante, on, em
uma parte, com o apparelho de um sexo, e, em outra, com 0 do
outro sexo.

Elncido este parrafo do meu livro com dous interessantis-
snnos casos inéditos de hermaphroditismo, ultimamente obser-
vados entre nós, e respectivamente pliotogmphatlos pelos dous
lllustres clínicos que os examinaram e subscrevem. (Figs. 13,
14, 15,16 e 11).

Figo. 13. 14 e 1.5 . - Formas externas, completamente femininas. Bacia
Óssea com todos os diâmetros normaes de uma mulher bem constituida.
Pelše das coxas, pernas e rebordo do anus completamente glabra.. Ligeiro
beco, ou alguns pellos duros ao mento; cabellos bastos, ercspos, que.
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l-Ixzuninado o ¡d|o1z;›_erapl|rulo pelo in". Edmundo Sabeis, medico Mareleirfi.
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HOWOB. vêem abaixo das espádoas. 'l'rint'annos incompletos. Não tem seios:
a configuracao do bico do peito, varonil. Voa indeflnivel, participando da
dos dous sexos.
b Í hAollado esquerdo observa-se um testículo bem normal, envošvidc nas
a n as io escroto. o qual não se acha pendente, semelha-se antes a um

grande tumor dos grandes labios, perdendo-se a pelle que e constitua info»
mormente com a do o' . A - ' ' ' - r_ p rmco face mais interna do allndide escroto e
constituida por um tecido muito liso. cada ven mais róseo-rexeado ao diri-
gir-se para a parte interna. O lado direito e constituido verdadeiramente
pelos grandes labios do uma vulva, bem desenvolvidos, e n-mas pregas. di-
rigidas de cima para baixo, de cor igual a da do outro 1ado.i5`ša parte su-
perior, um penis rndimentar, glande descoberta, tendo apenas a marea do
logar do meato, mas sem o minimo oriflcio: mede uns 8 centimetros, mais
ou menos.

as iunumeras pregas que snperiormonto o envolvem são constituídas
pela pelle do escroto de um lado e a pseudo-vuiva do entre lado. Pubis bem
fornido de pcllos negros. ilevantando-se o penis, encontra-se uma depres-
são desde a marca do meato, a qual percorre toda a sua extensão. mais
profunda em cima que em baixo, onde dcsapparece, constituindo um oriticio
que deixa passar com difiicnldado o dedo indicador, e dirige-se apertando
para dentro. para traz, e para cima, n'uma extensao de 6 centimetros.
Logo á. entrada, 1 ou 2 centimetros para dentro, encontra-se uma caron-
cula ou saliencia, por onde a pessoa ejacula a urina. 0 fnndibulorium
acaba em fundo de s-arco. Ausencia de utero. Nunca foi regrada. Os seus
orgãos só tem fnnocionado como masculinos, e em ereccao seu penis pode
alcançar 8 centimetros. De habitos, e educaçao toda effeminada, pouco se
pondo obter d`esse androgyno em relacao ao prazer gene-sico.

Rio de Janeiro, 1891.
Da.. Eonnsno Sasom.

Figs. 16 e 17.-Em janeiro deste anne observamos o individuo G. G
italiano, de 43 annos de idade, solteiro, e que, com sua mae e dons irmãos,
viera da Italia com destino a S. Paulo.

Do interior do Estado voltou com sua familia adm do repatriar-se,
sendo recusado a bordo de um paqueto sob pretexto de estar doente. Vindo
para terra, foi preso por suspeito, por trajar vestes femininas. Examina-
mol-o entao na cadeia desta cidade, d'onde sahin no dia seguinte.

G. G. apresenta um craneo ligeiramente asymetrioo. tendo as bossa
frontaos muito desenvolvidas e a proiuberancia occipiial de ponco desen-
volvimento. O rosto tem a conformação do rosto mascalino. assim como
todos seus membros; tem bastante barba, que usa toda feita. U sulco
sternal e revestido de pellos, assim como as coxas e as pernas.

O monte de Venus tem poucos pelios, irrmuiarmente implantados, o
não seguem a linha alva ate as prosiinidades da cicatriz umbilical, como
soe acontecer no sexo masculino.

As glandulas mamarias são pouco dosenvoividas e revestidas de pcllos.
Tem a voz effenlinada.
Pelo que nos foi possivel saber, em sua familia nao ha casos de ca-

samentos consanguineos, nom de alcoolismo, nom de loucura ;_seu pal fal-
leceu de um desastre. Seu irmao mais moço e imbecil; e o mais velho, um
homem robusto o intelligente.

‹"J'.l

H

--\.....s_.u

--u---.4-u-um thfllfi-IIÉI¡'-

_,¬_.-.-_-._.-.._.za.-..p_....
Li...-¬.‹-n.&l...›....-.Q-.¡.r~.-u-|.¡.f\.¡fi-1.n_..1----.ú

van-r-V-wenn:-nun.

É
Í1
f

li

l



 

 

-naun; -1-.,

HOIÍSOB. V0'-Bm ábaixo das cspiíiloas. 'lÍ`-rint'annos incompletos. Não tem seios:
a coiitliruracaii do bico do peito, varonil. Voz indeflnivci, participando da
dos dous sei-zoa. `

Ao lado esquerdo observa-se um testículo bem normal, envolvido nas
lialnhas do escroto. o qual não se acha pendente, seineiha se a ti - . z . - n -es a um
lirfiflflfl 1¡l1l11"›1` 1108 iirandos labios, perdendo-se a pcllc que c constitua inie
riorincnto com a do perineo. A face mais interna do ailudido es ot '_ _ _ _ _ . cr o e
constituida por um tecido muito liso, cada vez mais róseo-roxmdo ao diri
glr-se para a_ parte interna. O lado direito e constituido v‹¿¡~ns,¡1sii=a¡¡1f,¡1ii_,
pelos grandes labios de uma ruiva, bem desenvolvidos, e umas pregas di-
rigidas de cima para baixo, do cor igual a da do outro indo. Na parte sn-
perior, nm penis rudimentar, glande descoberta, tendo apenas a marca do
logar do meato, mas sem o minimo oriflcio: mede uns 6 centimetros, mais
ou menos.

As innumoras pregas que superiorrnente o envolvem são constituídas
pela pelle do escroto de um lado o a pseudo-vulva do outro lado. Pubis bem
fornido dc pcllos negros. iievantando-se o penis, encontra-se uma depres-
são desde a marca do meato, a qual percorre toda a sua extensao. mais
profunda cm cima que ein baixo, onde dcsapparece, constituindo um oriiicio
que deixa passar com diíficuldade o dedo indicador, e dirige-se apertando
para dentro. para traz, e para cima, n'uma extensao de B centimetros.
Logo a entrada, 1 ou 2 centimetros para dentro, encontra-se uma caron-
cula ou saliencia, por onde a pessoa ejaeula a urina. O fnndibnlorium
acaba em fundo de sacco. Aiiscncia de utero. Nunca foi regrada. Os seus
orgãos so tem fnnccionado como masculinos, e em ereccao seu penis pode
alcançar 8 centimetros. De habitos, e educaçao toda effemiaada, pouco se
pondo obter d`csse androgzvno em relaçao ao prazer gone-sico.

Rio de Janeiro, 1891.
Dn. Eosiusno Sacola.

¬« 

Figs. 16 e 1'¡.-Em janeiro deste anne observamos o individuo G. G-
italiano, de 43 annos de idade, solteiro, e que, com sua mae e dons irmãos.
viera da Italia com destino a S. Paulo.

Do interior do Estado voltou com sua familia afim de repatriar-se,
sendo recusado a bordo de um paquete sob pretexto de estar doente. Vindo
para terra, foi preso por suspeito, por trajar vestes femininas. Examina-
mol-o entao na cadeia desta cidade. d'onde subiu no dia seguinte.

G. G. apresenta uni oraneo ligeiramente asymetriro, tendo m nossas
frontaes muito desenvolvidas e a proiuberancia occipital de pouco desen-
volvimento. 0 rosto tení a conformação do rosto masculino, assim como
todos seus inembros; tem bastante barba, que usa toda feita. O saico
sternal o revestido de peitos, assim como as coxas e as pernas.

O monte de Venus tem pour-os pellos, irregniarinente implantados, e
não seguem a linha alva ate as proximidades da cicatriz ainbilicai, como
soe acontecer no sexo masculino. _

As glandulas niamarias sao pouco dcsenvoividas o revestidas de iii*-lies.
Tem a vos otfeniinada.
Pelo que nos foi possivel saber, em sua familia nao ha cases de ea-

samentos consanguineos, nem de alcoolismo, nem de loucura :_seu pai fal-
leceu de um desastre. Seu irinao mais moço o imbecil; e o mais velho, um
homem robusto c intclligcntc.
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G_ G. tem penca intelligzenoia; o muito vergonhoso. Iflm seu puiz, ¡ms-
toreava oabras; e, quando o iutenfrolmnlos eolšre ella prollsfiilu.. ‹l1z›=_.~‹o11‹›z‹
¡¡3n¡¡¶lz¡'¡¿\..11te qtlt* HF!! ---_'ptu.'‹.'.U¿I. JI ‹'‹`I}.H'‹lS.- bllhtl L'.UäÍllI'l;l.l' ll t' Illllll.-U l.'t-*-

ligioeo. _ _ _, , V _
quando o intzelwogàtnos oom baetamt-e o111do.¬'.lo el _|n twom de.~ê‹-_|o.~_à eo-

xxmos. mostrou-se muito o.1we1~gonl1ado o veooI1I1=1|H¬'P-110*illl*Hl'lIHII1'«=1. po_r~
quo, disse-nos, era donzollo. Seus pnrelltee no..¬' nrlirlmwmn que num-zm luwm
manifestado taes deeegoe. _

Exnnzinendo-lho os orgãos gonitnee, observnllloe que ap1'oz‹‹-ntm'm11
91195 Q aäpgezg (19 gm;-z1o1~di:1arin mo11struoeulocle: eram exl-.‹ase1\'àz|:1o|_m_z
ernndee. Does dobras eutaneee formavam os grandes lnlno:õ¬ :-'-21›l1‹.*-11lez~à bas-
lente: exdminàmoe 111etio-nloenmente esses grandes lelnoz_~.= e amu rum perv-
oen que dentro deilee estivessem contrdos os to-et-1ou_loS. pe1'oo.o11-nos autezêwu,¡_,¿._¿.¿.m ¡,¿._¿z¡¿.-J mzipógo. Oooultoe pelos e:rondee leblos, est.n.\':-.uu oe peque-
nos labios, porem muito rndimentaros: infelizmente. u photo;;:mpl1i:1 mio
doou llitáda bastante para delxnl-os ver.

Os grandes labios ternlinavam em um tuhe1'oulo,quo ¡_m.1'e‹-011-n‹'›z=. von-
lél' Iüriflü äfllpúâü. _ d _

O olito1'ie. saliente e uloerado, em multo volumoso : olmlxo ‹le.z¬-io or»
eae, em-ontrnva-se o. glande, tambem volumoso, e o.prez‹o11tâu|d‹› llypfâspa-
días 1 à.be.i.\:o de glande distinguia-se o freio, poreln nvqnooo z â-1w.¬'‹~m-,iam do
prepzzoio e de vagina. Entre a glande e 0 clitorls llax-'ae um pequeno ‹-.zznel
que earnrinnve em uma parede musculoso, mas que 11ã,o aplwontzxvu. o oe-
peoto da vagina..

Não nos foi posewel saber sl exlstle. eeereçeo do ‹›:_'¬:per111a. _
Dissenoe n rnee que nunca seu filho tivera o dono :m›n;×:t1-uni. Lloêz-_-sl»

nos tambem qoe. hn poneo tempo, seus orgãos gen1taeê:‹_tz111l1e_111 e›n1z_~nlo
ozgueile extreordinerio deeenvolvlmento, attrlbnlildo elle o moto ne co; ete11-
tee asoençoee que o filho fazia de montanhas, ein flflrtode n.\ez¬:mo de een
mister.

G. G. teve edneeção feminina, e, talvez, devido :-1 isso, ou q11i‹;.e ao
seu defeito orgenioo,ap1'eeenta os eent1n_1ent‹oe p1'opr1oz‹ da mull1‹›1', ‹;~n1oo1-o
o seu physšeo, eiíoíuindo oe orgãos genltoos, sega. do ee?.~x‹_› n1a.~c.1rlm‹.~.

Uso eolnpre vestes 1`en1ininns, como e 1'ep1'eeentado Ifumn, ‹'l:'â.‹ photo-
grapllias.

Foi-nos impoeeiwel oonseguir que elle se deixaezâfr pl1oto;r1'opl1âz1- zl‹o-_~¬:-
pido, afim de que a photogƒraphia flc-âlsefâ bastante nítido.

Santos (S. Paulo), 22 de Fevereiro do 13%.
Dn. Í\|o1'|:.-\ lllm-rmzl.

(ionlpletêlmos este pane do nosso livro oonl os sàêgllillteà
speoiznens de hermapllrozlitismo que, nem por ââemxll cl;-1ssi‹:‹n.n›z‹,
são oouheoidoe, mesmo pelos scientietae. Fig.-;z=.. I a. 1:3.

De org'.'ir›.‹ n1e.eoniinos oooupam as vezes poeiçülre vz-11'i:1‹lae 1'el:1ri¬v:.1-
mente aee fereinãnoéâ.

Aoelm :T+ que, na fief. 1, vt-.-se a estonlpe pel'fo.ito de uma finieeinln
mulher, como noi-o petentéam oe tra-Çoe |›hyeil.1no1nief›e, 11 o‹'mt'‹›¡'|11:-.çêlo
fl*-'›=5 Fflffifllbfüä, 0 110115-'wI1f› dos aeio.~;; entretamo, osso rm.-.~ân1n mullm' z-Lpl'‹'-
äentzz uma verga fr, isol=z1.da, e i¡npe1't'orado., z'u~.ln1o. de volvo. ‹'; I., o o oz-itloio
da nrethra.
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G. G. tem pouca intelligonoia; e muito vergonhoso. Em seu polia, pm.-_
toreava eabras; e, quando o interrogamos sobre sua proilssoo, úlisso-nos
naturalmente que era -- pucello di e‹1¡.o'ns.- Sabe costurar e Ó muito ro-
iigioso. _ , _ _

Quando o interrogamos oom bastante omdado sl ,ui tivera do.‹o_¡i›s so-
nanes, mostrou-se muito onvergonliatlo o esoalniniisallo da pelpfuutza. por-
que, disse-nos, era donsolla. Seus parentes nos attlrrunrêuu que nuuoa havia
manifestado taes desejos.

E¡3¡¡¡i¡¡g,m1o.11¡9 os orgaos genitaes. obse1'vamos que aproslntavzmi
elles o aspeeto de extraordinaria monstruosidade: eram o1<‹._-.essix-'unionte
orandes. Duas dobras outaneas formavanl os grandes labios. saliontos bas-
Êante; examinarnos meizirnlosamentse esses grandes labios o nino nos pa.re~
seu one dentro delles est-ivessem contidos os testiouios, parecmu-nos autos
oonterem tecido adiposo. Ooonltos pelos grandes labios, estavariz os poqiw-
nos iabios, porém muito rndimentaros: infelizmente, a photos:-u.pl1ia mio
doou nítida bastante para deixul-os ver.

Os grandes labios terminaram em um tubereulo. que pa1'eoeu~nos von-
ter tee-ido adiposo.

O elitoris. saliente e nlcerado, era muito volumoso : abaixo deste or-
gão, enoontrava-se a glande, tambem voiumosa, e apresentando l_1y¡,ç,,‹;¡)z¡.
dias; abaixo da glande distinguiu-se o freio, porem pequeno : auslfuola do
prepnoio e de vagina. Entre a glande o o olitoris havia um pequeno ozmal
que terminava em uma parede musculoso, mas que nao apresentava o ns-
peoto da vagina.

Nao nos foi possivel saber si existia secreção do esperma.
Disse-nos a mãe que nunca seu filho tivera o fluxo nnànstrnal. Disse-

nos tambem que. ba pouco tempo, seus orgãos genitaos tinliam t.z._-11.1-.nlo
aqnelie toitraordinario desenvolvimento, attribnindo ella o fnoto as oowstan-
tes aseençoes que o filho fazia montanhas, em virtude mesmo de seu
mister.

G. G. teve educação feminina, e, tah-fez. devido a isso, ou quina ao
sen defeito organic-so, apresenta os sentimentos proprios da nn1lln'›1'°, onllâora
o sen physieo, excluindo os orgãos genitaes, seja do serio 1na.-oulino.

Usa sempre vestes femininas, como e representado niuma dos photo-
graphías.

Foi-nos inipossirel oonsegnir que elle se deixasse pliotogrupliur iles-
pido, afim de que a photographia ñoasse bastante nítida.

Santos ifS. Paulo), 22 de Fevereiro de 1896.
Dn. Íliornn lšiliutiuo.

Completàmos esta parte. do nosso livro com os seg'uinte:¬
speonnensi de bermapllroditismo que, nem por serem olzissiws,
sao conhecidos, mesmo pelos scientistas. 1 a 1:2.

Os orgãos masculinos oocupam as veses posiçoes variadas relativa-
mente aos femininos.

ÊEÊÍU1 É fiflfšz flfl fli-L 1. vês'-ae a estampa perfeita do uma finissima
mülhflf. íiflmü fl0Í~0 pfltentèflm os traços ph3‹'sionomioos, a oo111'o¡'|i1:u;.uo
dg* mfimbfüflz Ú “M9350 410-"Íi'flBÍf1=:'›: HHÍIFBÉHHÍID, essa mesma mullrrr apre-senta uma verga fz, isolada, e imperforada, aeinw, da volvo, ‹-; J» e o oriflolo
da nretbra.
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_Na fig. 2, o aspeeto geral e a eonformaoao, eomo se ve, sao as do
11111 Ílmllënl 4 *”lt¡'fiÊi1fltU» fl-Pfllfil' (18 \_f01'ga o ser natural, o escroto, dividido
em duas partes, forma os dous lalnos da vulva b, o que da a este andre-
gyno uma appareneia do sexo íemmzno

_ A fig. 3, que representa uma hellissinia mulher, com todos os attra-
otlvos do seu sexo, bastos o longos cabellos, seios impinados e redondos,
fluos traços pl13i's|r›r1oni1‹_=os, e modelado de iiürlnas, exhibe, não (instante
urn verga li, perforada, be_m desenvolvida e aeabada, presa no angulo in-
19l'l0l' da 'v'l1¡'~'fl fi: E. abaixo dessa verga, um eseroto o, eontendo os tes-
tlenlos; de modo que, si a oonforinaeao interna e as funoçoee desses
'orgãos oorrespondessein ao_seu annúneio externo, poder-se-hia aereditar
que esta gynanthropa reunia as vantagens dos dous sexos; isto que
podia utilizar-se rom igual vantagem ‹_›. sueeesso de um ou do entre, i,
site-eessivanlente eoueeber e gerar.

Na tlg..i, o habito externo anuunoia mais um homem. que uma
mulher : aqui. porem, a vulva ‹z esta ao lado da verga b. debaixo da quai
pende o est.-reto e t-entendo os testieulos. Este aphrodlta parece ainda
reunir os dous sexos; o, do precedente, ditfere apenas na situaçao das
partes, e. roruo aeirna dissemos, no habito externo do corpo, que annuneja
antes um honieln, que uma mulher (frntii-ogynrij.

A tlg. 5 representa dous gemeos hertuaphrodiizas unidos pelas costas.
Distinguenl-se, n`elles, perfeitamente as vergas o, o, e os esorõt-os b, L: «.-.-
ao lado dos eserútos, um pouco mais abaixo, que as vereas, as rali-'as r, r.

As tlgs. 6 e T representam antes um individuo mal conformado em
seus orgãos de geraeao, do que n1esmo um apnrodita. .Ya de n. fi veniol-o
de pé: fz, o olitoris; b, o labio dolado direito contendo uma heruia; r, a
grande fenda. Na de n. 7, elle está deitado. com as eexas afastadas e a
vulva eseanoarada: fz, fz, os labios; b, o elitoris,1naís grosso e eotnprido
que no estado natural, e adherente ao pohis. E' a uniea eirrumstancia que
da-lhe alguma apparenoia de hermaphrodismo : nao obstante, ao retratal-a.
notou-lho o Dr. Parsons todos os`c-aracteres do sexo feminino.

A fig. S representa uma hermaphrodita. em que os orgraos de uni
sexo não se aoharn abaixo, acima, nem ao lado dos do outro sexo, mas.
por assim dizer, irregularmente misturados.

Esta ninflier, e mulher digo porque apresentou-se ao medieo trajada
de mulher, queixara-se de uma hernia na virilha direita. Eñ`eetiva1uente.
o Dr. Arnaud, o profissional eonsultado, exatniuando-a. eueontrou, tora do
unnel, um pequeno tumor e, tlg. 8. que deseoniiou desde lego ser Justa-
mente o mal em t¡t1estao_ luterrogando-a, elia deelarou que aquelle tzutuor
a atormelitara toda sua vida; aorresoentaudo que, embora pequeno. desota
as vezes um lloueo mais, o que, quando aeouteria suiiir, i:1rotnn1oda\'ii“?Í'
doía-lhe imniensatuente. O Dr. Arnaud fera entao deitar, para mais faril
e Seguro exanle. _

A primeira sousa que vio foi uma especie de penis o_. flw ¿f*“'1h*~`-
margem a suppor que esse pequeno roluine da rtriilia mais não era do
que um tr-stieulo; e eozuparando o pretenso lado doente rom o lado es-
fJl1erd.0,al1i one ›11t.rou identico tumor f. porem uni pouso nu-ils aellliflz-
Foi-lho entao fat-.il distinguir. palpando, que esses dous supposzos tmuores
eram realmente dous testirulos. E nom t-oiifnsao poderia haver sobre Solis
(?.3¡'3¢t@1‹Q5` pÚrq¡_1¡;3__ g5[=¿|¿1¡'@['.¿q-0 0 pl`(lpI`ÍL`1 L!Ít`lll'!¿1`ÍÊ'iL} till] Slitifš üüiiãitiüfâffttêä.
:'‹_-'conIu_vr:¿-os, -nfifi so' girls ƒiímim t.'‹'muft‹f›'i.si`ieo ziosses oi'¡_;r1os, r‹›eé‹.z'› (with
pela dos e¡u`.<l-iríyliios e dos rasos rs¡›er'››‹‹If#'‹f‹.1-5'-

l mf;

` I'

I
` ¬I I" `¡

r ' WF i

“-4-

'-¬‹v-Dn

L.-lili.
_4.1'

"-z-É

Í'

z¡d""`1'I..
-Ú-f.-z_nr_n¬.»._n.._.

dm!¿1:fi-¡

-1

---__.|

-o

flnnufi.-¬.. _
__; Ik_____ __ _ _¿_ dí___í_í_ _ _ _*í__ _ _ _ _ ' .'. _ __ -



a r

-»--›Ê+i0 ----

E. para que a menor dúvida nao houvesse. elle dia mesmo quo, para
enaiuinal-os mais particularmente, fora olirigado a puxar um pouco mais
para baixo o do lado esquerdo, porque, achando-so o pequeno volume de-
masiado perto do annel. o exame se tornava obscuro, dlfllcil. Este testículo
que tinha, de tamanho, a metade do do outro. alteiava-se eifeetivamente
aos intennedios das regras, isto e. quando a consultaute nao estava
menstruada.

Os dous testículos e f, aciiavam-se respectivamente encerrados em
uma especie de bolsa ou de escroto. 'Paes bolsas liguravam exacta e per-
ieitissiniamente os dous grandes labios da parte especial as mulheres fe f,
A pode que forrava a face interna desses dous labios, alem de vermelha ei
saipirada de glandulas sebac-cas demasiado patentes e visíveis, acliavanrse
innuedecidas pela exsudacao peculiar a essas partes. A verga nascia na
parte superior desses dons labios ; alastando-os, via-se mesmo essa verga
em toda sua extensao. sendo que unicamente a glande apparecia fora dos
iahios. quando fechados. Perfeitamente modelado. e completamente iso-
lada; media duas pollegadas e nove linhas de comprimento sobre outro
tanto de cireumferencia, quando rnoile. Não foi possivel ao Dr. Arnaud
saoer positivamente si tal penis era susceptivel de qualquer das sensações
inherent-es a esse orgão, ja porque, de facto, elle nao fosse capaz de movie
mento algum, ja porque o acauhamento dictasse a consultante essa mal en-
tendida discreçao. Limitou-se unicamente a declarar-lhe que, ao tempo das
regras. a verga engrossava mais um pouco, mas sem ereccao.

Descobriu o Dr. Arnaud, entretanto. atravez das propositaes ne-
gativas por parte desta hermaphrodita, que sua verga não» era de todo
em todo indifferente aquelles alternativas de augmento de volume, e por-z
tanto tambem ás agradaveis sensaçoes que ellas proporcionam e provo-
cam; e si a cousultante nao as confessava. e, inversamente, as encobria,
era porque desejava absolutamente ser operada, pois, insistia ella a cada
instante, causava-lhe a verga muito incemmodo; incommodo que consis-
tia, naturalmente, em -crecçoes espontaneas, antes dolorosas, no presente
caso. que pracerosas. pelas seguintes razoes:

Tinha-lhe a verga a configuraçao da de um homem, compondo-se de
dous corpos cavernosos, de uma urethra e de uma glande; envolvia-a uma
pelše da mesma cor, que a que revestia as demais partes do corpo; flaccida
bastante. um tanto bambolcaute, excedia, frannida, a coroa da glande.
aiongando-se o encolheudo-se do mesmo modo que o prepucio no homem.
para tapar de todo a glande conforme sua disposição; sendo que o freio.
alem de perfeitamente accentuado, era curto, grosso e em entre-.nie rijo. E a
porcas da pelie que cobria a parte posterior da vergmvermelha. demasiado
tina, e toda crivada de glandulas scbázceas que a mantinham constante-
mente humida.

À glande io sobre ser correctamente burilada, era proporcional ao
resto da verga; e, bem que nao fosse feudida na ponta, notava-se-lhe, en-
tretanto, no ponto em que devia achar-se a fenda, pequena depressao que.
estendendo-se por todo o comprimento da parto posterior da verga ato a
Pele'-. ia rematar no bordo superior do oriiicio urinario. Esta dopressao
que tinha a configuracao da estria de uma sonda. parecia ser uma urethra
Ui›*PfÊ"lÍ€1fl, fiflfiflmdn-. porque. quando o androgyno urinava, a tal depres~
sao inchava; o que dava margem a crer que a urina entrava livrenu=nto
nesse canal que. por nao ter subida. forcava a columua d'esse liquido a
retroocdcr para o orliicio que a natureza. lho. 1-oggrvárn para ggvngiur-so.
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_. (J canal urinario, exactamente igual ao das niulheres. achava.-se
lãltllflzill) U0 IIIGEÉIHÚ lflgfll' tlflíä DO YGBPBGÊÍVO 3910; 3, rgüfida, Úflga n'¡:¿|{a
penetrava seguindo essa mesma ilirccçae, c trazia 3 111-mz, para fais, da
bexiga do mesmo modo que nas mulheres.

Aos dous lados dessa depressão, distinguianrse nitidamente, peic
toque. os dous corpos cavcruosoa, que pareciam terminar na tac., mama
do osso pubis. -

Imrnediatamcnte abaixo do bordo inferior do meato aririario, reu-
niam-se as duas porefies das bošsas que. formando os escrotos, continham
os testiculos. A oommissura inferior dessas bolsas simelhavase, sem que
imperfeitamente. ao que geraimcnte denominamos forqoüim; da oom1nis-
sura inferior dos labios ao anus, havia duas pollegadaa e meia; c essa dis-
tancia era occupada por uma peile frouxa e bamba, que ccdia a impul-
sao do dedo, parecendo, u'esse acto, mergulhar :fuma cavidade; comtudo.
não existia indício algum do que chamamos ›-apita; notavam-se-lhe, final-
mente, muitos polles, e nem so ahi, como em todo o resto da parte. salvo
em derrcdor do anus.

A cavidade na qual a pelle do perineo parecia afundar-se, indicava a
da vagina que, não tendo oriiicio, não permitida por isso que o sangue
menstrual facilmente s* eseoasse; esse sangue era forcado. para subir, a
tomar mensalmente o caminho do anus, atravessando verosimiimeute uma
communicacao que, da vagina, ia até ao recto.

Poucos dias antes das regras, formava-se no perineo uma especie de
tumor cl, que crescia aos poucos, tomando, ao cabo de tres ou quatro dias,
oi volume de um ovo de gallinha; apenas chegado a esse ponto, o songs
comecava a esgotar-se pelo anus, sem que todavia se percebess_c, n esse
ponto, inchaçao alguma. quer interna, quer exte:'namente_: isso indusra-
cionalmente a crer que o sangue se accumulava na cavidade da vagina.
onde se ia depositando até quantidade tal, que pudesse attmglr a airura
communicaçao que suppunha-se vir desse reservatorio e prolongar-se ate
ao reete, desde que principiava a correr pelo anus. Cumpre mais observar:
a pelle que forrava a entrada da vagina. e que estendia-se ao tllmüf QUE
o sangue formava quando alii accumnlado, nao mudava de cor.

Tal era o estado de seus orgãos geuitaes quando esta andrcgzvua pela
primeira vez se apresentou a consulta do lir. Arnaud . 1"@¿Ú¡fiIüfifl_<1U_Pf5*f11"
pta e immediata operação de um tumor que elle. de me foi iiiÍ1'iÍ*i_i1fi_fl
uma hernia. Ouvidos, em conferencia. dous outros eo_llega.s pao menos uo-
taveis, Malaval e Pocos. hesitaram estes em P1`01l11fifi'‹*i"^1"Í~¬*5` *Giga Í_E*`i'w§
e categoria do hermaphroditismo. antes de bem coiih€*<2t*P¬ _Pt__fl U~_i_°‹~U1f'f-`
natureza dos corrimeutos periodicos a que o paciente ciiauiava sufispegiv

Todas as passagens para a evaffuo¢›ã=0 Õ-0 @$l1*f1`flÊfl' “*~i¡`**°f_Íd*¡*'*`-*B df”*Í*`3
arte feciladas, nao admira- que essa androgylifi *“X?i*Yim@Í3~`°*¿`f afiíifš
commodo. que praner, no o.¬'tado_de ereccao a_qne uatziiaimfínteáeetââzl
sujeita segundo todas as apparencias : e. 111313 fl1fififl.~_ fiiffzj nttilu iqilu Êfihího
seu sofi`i-imeuto a tal verga, SE* HPf05°ilf=i*$S**' 3 “m P*`“'fi*`*`*°“â pu in to
inadiavel am ula io. . ,. 1

Esta rfpiiriçga, aeresceuiervi i_1i11*e }`0i11f1Í-3-fi °°mf`*f'a tr1“Íf];,t‹.iiÊ;ü
annos : em filial P055 “lana Úincu WS 0 mm? pqlliäfqfdtiitirie näägda -ašatr;
'Penipei-auiento. delicado. fraco. Pelle. as-=pv-iii, t-i1`°f~_s~1- ~_¡_üiš11muÚ Em-:miw_
bfldfii 9 05 Püllfltiz l>1¬ÊÍ~'-1-“3 É* mas ¡ *'03 mdê' l°“L!Í*` \`ir{ini iniisezildsee tor.-`
e os peitos, rasos e murehos; os bracos. 1u`=1gí`0>~`lJÚ1`“1 ~ ' * **._ -¬ . tz .*-=.~ s e teres: o \*eIli1`t`*.neaüom “S m,-,osy g¡¬m¡,¬1Q,,_ (lados, comprido., sitio ~. H Q

1o `

 



¬|-"jo

-ag.-i--nq-‹-III-~nú-in;-L.

 

--.zm-»¬-
chato. nias com os ossos da liauiii oxz~essi\fiiiiieiit.e iilaivrnilosz o z'›ziz_‹o pu-
hiano. muito alto : as nndogas. perfeitainoiito ilosoiivolviilus : ns coxas i_.. as
peritos, 1'otloi1dfl›s;_ pés. peqiioililios. Poliis p1'i'›¡ii›|-Qfnis do toilits ns pnrl.o.~,~
do £'.i`›l'po_ dit'-so-liia, polo, hontem da oillidrn nto ii i'¬i11t.|1rp,_ ii iiiiffiiiry zip, (-,i¡¡t¡¡¡-¿¡
:tio aos pda, eiíüüpçüo foitil dos p&.l'I~c-S i__~Xlzi'l'1li1s (Iii ;.¬ru1'iiçi¬io que urp,m m¡_¬..;1¿¡_‹.¿_
f~I1itre.gava.-se exclusivamente aos tzrahallios do nsriilliii. do quo tirava ii
custo os meios de modesta siibsisteiiriii. llotada do lion imlole. rni'iiilii›.-'i'›.
o docii. o -»- mais ainda -- isenta do paixões -- cvitnvn. qnaosqiicr coiiipâi«
nhias. orenpando-so cxclusivainonte dos iiiistúrcs do sua vida part.i‹:i.iInr;
c. como nao frequontasse a sociedade, humilhado. do muito por nqiicllo seu
ilo13.~.ito plizvsieo, pouco conversava, o estava sempre niela.ncoli_ca e trlsio.

iiiaria I)rouarr, a herniaplirodita iigiimiila. soh os us. E-1 o .ll|_np1-i~-
souta. nas virillias, dous corpos ovoides, com a appar‹~1icin do t‹~stii+'iili.›s.
As partes one oaracte_r1saiii o sexo foniinino acliavani-se. n'nni prinielro
exame, mais desenvolvidas, que na ou-ca.si;`io em q ue n iiniii'rip;i'iiri fora vista
c desenhada por um segundo t`acnltativo. As mmniniins, onibui-n. nao so
avolnniasse.m de muito, eram comtudo mais procniinuntes nue do ordinnrio
o sao nos homens: as nyiiiplias, mais proiinnciadss; ez. zi fire-¡¡m_ W111 que,
estreita, tinha profundeza bastante para periniitir por coinpleto n. intro-
ducoao do indicador, notando-se n`e1ln varias migosidades. uma das qnacs
tao cousideravel e resistente que se oppiiiiliad franca passzigeiii do dedo
puma poliegada mais ou menos apenas enterrado, porem quo sig. ¡¡@¡z.¡a=,-3
iranquear facilmente tendo-se n cautela do arque-al-o uni pouco para cima-
foi talves: essa prega que se apresentou ao dedo do primeiro proflssional
flflfi 3 93391111011. induzindo-o a comparar aquelle vagina a uindedo do luva.

n., ri. a verga, vista por baixo, na fl_g. il; e, de perfil, na fig. 10, em
que ella se acha representada no sen mais alto grao do erecçao; o, li, a
glífllfififii f. -ij. 0 pfepncio; d, d, o freio se alargando a medida que se app ro-
llmfl da YÊIÊ Ú? VÊ-'í'i-iai H. 6, o meato nriiiario, que se dilata ao ponto de
poder-se n elie introduzir a ponta do dedo minimo; f, f, inaniilloainho car-
nudo assestado no bordo interno do orilicio da urethra- 9 .g duas dub;-no

. Y _? 1 3 Hfifl ilfifílo. afastados na 9, o approxiniadas, ein forma de labios, na
fig- ill: io F1. G DBFIHBU; 1, i, a margem do anus.
_ Í iso reiatorio apresentado a Academia pelo Dr, Hein, v@¡-ífipafiia -p¡¿|a_5
in orinaçoes prestadas, seinconstrangimentos, pela propria androgzvnn., que
Pf@d_üHI111ava_ em seu organismo tao realmente o sexo feminino que ella
sentia-se :noitada á. copula quando em contacto com individuos do sexo
masculino, entretanto, essa hermaplirodita era sujeita regularmente a um
flaxo rnenstrual.

ka” *E330 Hd” fificfflpsiada. ignora-se mais particularmente ato queponto os dons sexos se achavam confundidos em Maria-Drouart.

JEÊWPÍEÍYB Wfltfivfi fllifillfla dezesete annos nand f ll `hospitaš. llircumstancias espeeiaes tendo levantaildl suspüeitgs esglliren
sexo, Êàcgâíšfãš' foi autoäsiaêdmelos Dlrs. Maret ainé. Hein e Enanx.

_ ' 1 ¬ flšlfifiol' e a as poa morte,distinguian1-se ainda, mais
gíäfädäzãgoz de ordinario. no homem; a. pelle lina e lisa; e nao se per.
recímôrãf äfl figlpfififlr. 808 la_dos_da faco, o no queixo, essa leve pennng_em,

ântgriür da 066090 o dos primeiros pellos da barba. Nao tinha, na parte
rio msm Hmh 90, 5 Proemmencia peculiar ii. laryngo do homem; a contrá-

f 5 0 PGBCÚÇO redondo, unindo-se por insensível deeliveauni

_.._¬¡-..- 4-_-mag.
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collo cxcessivamoiite alto o amplo, ornado de duas rnaminhas de mediano
tamanho. piiriàm boleailazi, duras, salicntes. goarnecida cada uma de lar-
;,r_uisz~'.imn. aureola rosado, na qual ilestacava-se uni mainiliao verniolho e rijo .

U hra‹_~.o nao olforecia detalhe algum que induzisso a crer que perten-
cia a um individuo fonica; no ante-braço, porem, notava-se a irlohosidaile.
ii rlclii-ailoaa de contornos que geralmente se observa nas rnulhores hein
1”.-ltas; entretanto. a. mao destruiu as idéias que o ante-braco, visto iso-
lailaiiiontc. pedi-ria suggestionar: alem do aspera e šarga. eram-lhe os
df-dos curtos e ¡_._r_ross‹.›s.

O busto de Jean-Pierre annunciava, portanto, uma mother: e per-
cebe-sc. por esta descripçãio, que difiicil seria nao consideraäe tal. levando
npeiuis ri linha de conta o que ficou dito. Nao obstante, esse individuo fora
.~=|.=nipro tomado por um homem. Prosegnindo na descripçao das partes ex-
rernas de seu corpo, descobrir-se-ha o motivo pelo qual elle foi haptisado
oenio rapaz, porque mais tarde vestiram-ilo de homem, e -- finalmente -
por que deram-lhe educaçao e emprego peculiares ao sexo mascuio.

A mocidade e a ncdiea enibaraç-am de ordinaria que os musculos do
corpo dos rapazes se ac-centnem fortemente, e ate certa idade o ventre e as
eadeiras de uni niocinlio em nada differem dos de uma menina: a altma
dos quadris e a proeminencia das nadegas, porém, produzidas pela alargar-ao
da hacia nas mulheres bem conforniadas, bastam para dennnciai-as, inde-
pendentemente do exame e reconhecimento das partes sexuaes : era o que
se observava em Jean-Pierre que, da cintura para baixo, coniecava a diodo-
rir de uma moça: a disposição qnasi quadrada das coxas e das pernas, _a
pequi-nen dos joelhos, t-ornavarn-no ainda mais smielhante a um indivi-
duo do sexo masculino. _ _

ate ahi poder-se-his dizer que elle era mulher da cintura para cima.
9 ]10n1en1 no res-to do corpo; as partes sexuaes, mesmo a primeira vista.
teriam favorecido esta conjectura: posterior e acnrado exame. DGPÉ*-111,
fez nascer idéias outras, que lançaram o caso na incerteza. Em corpo rc-
dondo, oblongo, A (flgs. 11 e 12), medindo quatro poílegadas de compri-
nmntp, e de proporcionada grossura, detacava-se no logar c-orrespondente
a syrnphyse dos ossos pnbiauos, por sua forma com todo fl_&PP3›1'@fl01fl ÚE
um penis; esse corpo oblongo. do mesmo modo que na lfloflllfifl Pam* 'Í*-am'
.z-ierisnee eq macho. remamve :roma siendo lfis- il?-lz rgwbfilàffl Ijfif gl??
prepucio; notava.-se-lhe, na ponta, a novinha Ú Ífig- 1_-}› GU Ef =›9d='1¬f'='
01-nina;-ieniente a urethra., sendo que o freio se prondia embaixo essa
novinha do mesmo modo que nas vorgas communs. _ d

Snspendeiido esse corpo, observou-se que elle cnc-obria uma granic
fenda formada por duas dobras da pelle C B (flg. 21)._rep_i'esentanio
exacta e distinotamonte os grandes labios Volvo; H. Fflfilã Biflfifl-. QUÊ 0
referido penis se achava oollocado na comnnssure. sn?*m_Úr 'lefifiëë M1105.
1.31 qual ¢ ordinariamente o clit-cris nas mulheres norreaes. tam?-

Estas dobras on ceitos eram, isoladarncaw. }:£m¬Ê;ëflÊütš-”;`°aäÊ__*'5e° l_¡nc¡_
factos, sem que fossem, entretsnt-o. filas 9 301* ai* f “Ú Í' 1 P.
Palmento na do lado 8S(1“@¡`d° C mg' 11)* pregas Prüfunâtiaâf Êblšiiuâa
mente dirigidas: Dolllflfldfi-SB 65335 °SP°°¡°`5 *ie 13hí_fÊ5› Pew” .1 'S ° ._ (1C ea Hi- ao~.â§'*ii.““d;'â:::iz..f:*“.*¿i,i*.'a.icom o escroto: o da dirällifl. Pêlentrè empármvà se um aspmie âe eârpm
entretanto, oaleando-o so re o _ . i ¡ H ue se re_
tambem ovoide, que descia facilinenäe passoflflfl PH 0 flllfiflz 11
poiiia tambem com a mesma facilida o.
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Erguido o penis acinia desci-ipto. e afastados os labios postos iniino-
diataniente abaixo, via-se nascer da raiii do freio da irlaiido duas peqiu~-
uiiias cristas espoujosas E E (Fig. 12), vermelhas e proouiiiiontes, medindo
cerca de uma linha, e que aiigineiitavam do volume a pi'iiporcuo quo
atastavani de sua origem, iniitaiido exactamente as iiyiiqilias por seu des»
vio e apartaniento.

Entre as uyinphiis, e iia parte superior, abria-se a iiretlira I (iliç. l*..!l,
do mesmo modo que nas demais iuullzeres; doliaiitii desse mento uríiiai-io
havia outra abertura, mas iim tanto estreita G (fig. 1:2), do duas linhas de
diametro mais ou menos, comprimido nesse ponto por uma iueinlirana
semi-iunar que nascia na parte inferior, simulando exactamente a incin-
brana hzvineu, H iflg. 12): pequena excrescencia coilocada lateral e supe-
riormente, o que tinha a disposição de uma caruiicula myrtiforine, contri-
bnia ainda mais para dar a essa abertura a apparencia do oritlcio da vagina.

Cvomprehendeme, pelas minudeiicias desta desoripç-ao, ii ditflciildade
que encontraram os ciriirgioes em pronunciar-se sobre o sexo dominante
neste monstro. 0 comprimento e tamanho do penis podiam, ao primeiro
lance d`oliios, impor-se por modo tal. que os levasse a assegurar que lin-
perava o sexo masculino; o corpo ovoide encontrado no labio esquerdo,
e o outro corpo que se deixava levar para a direita quando se o enipurrava
caicando sobre o ventre, davam a ideia de dous testículos. parecendo por
isso corroborar em qualquer conjectura no sentido desse asserto ; porem,
a presenca. ou o aspecto, das uyiiiphas, do meato iirínario. do oríflcío da
vagina, da hzrmen e da carunouia inyrtiforme. destruiuni-na. Pode›se,
pois. cone-tiiir que esse aiidrogyno pertencia. por igual, a um e outro seno,
chegando d`em'arte a natureza a reunir os dous sexos no mesmo indiví-
duo. Etfectivamente, a autopsia veio em apoio d`essa prcsumpçao, demon-
straudo que, si Jean-Pierre era mulher da cintura para. cima., e homem da
cintura para baixo, era tambem, no ponto central, mulher a direita, e
homem a esquerda, sem ser precisamente nem uma, nem outra cousa.

O corpo oblougo que se havia tomado por uma verga, foi o primeiro
objecto das pesquisas anatomicas : reconheceu-se, de facto. que elle com~
punha-se de dous corpos cavernosos que, nascendo dos ramos dos iscliíou,
se ladeavani. acostados, ate reunireizn-se, indo afinal rematar na glande
que, tal quai se observa sempre no membro viril, era formada pelo corpo
espongoso que, normalmente, teria contribuído para constituir a uretlira.
A estnictura dessa parte couflrmou a ideia preconcebida., provando que
tratava-se realmente de um penis. mas ímperforado, no qual a iircthra es-
tava stlbstituida por uma especie de ligamento que estendia-se ato o nieiito
armario acima desoripto . As cristas, que os eiiurgioes haviam toiuado
ffimfl 5* flyfiphas fossem, pareceram desde entao ser os destiocos de umauretura aberta em todo seu comprimento.

_ A incisão feita no labio esquerdo poz em evidencia um verdadeiro tos-
Í-iflfliƒh 30 Qual se estendia o cordão dos vasos espermaticos , e d`oi1de
Pfifšífl IHB canal deferente que, passando pelo aunel, ia alcançar uma
ifilfiflifl Êfiffifflfll, som a qual d'aqui a pouco nos occuparemos.
b À ii disseeoao do outroilabio apenas por; em evidencia inn sueco iiieni-

ranoso em equal sentia-se um liquido, e onde, como dissemol-o aciina, se
Pf*EtfiittÍÍ›flV_fl~_i1m fiëfliffi OVDÍÕB, quando, com a mao, comp:-imia-se o veiitrc
115 1'E*g'lãt1iiiaca.direita. Os cirurgiões suspenderaiii imnicdiatamente, nesse
Pfmtflf as P'B5€lflW=\_5z Pflffl Voltar a dissecçaofdas demais partes externas, teu-
cionando proseguil-as mais tarde, quando autopsiasscm as partes internas.

fi |
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A npparontc vagina chamou-lhes logo a attcnçãoz uma incisâzo, na
iiioiiilirana soiiii-liinai', a qual haviam ileiioniinado lqoiinii, perrnittio reco-
iilieccr que ao tratava do iini canal ‹_v{«¡o (_ "j. isto e, lusco, uma especie df»
szicco, medindo mais do uma pollogada de profundidade, siilire meia pol-
|¿›¿,›;o,tlzi dc diametro, coliocado entre o rect.o gi 3 i,o_›;i;¡¡¿¡,-,,¡_ _q¡tu3¿-_z,¡, e,¿t¿-,__
:-ilins, lieni di- accordo com a posicati ordinaria da vagina. Esse sacco era
mcnibi'aii‹'›so, c de superficie lisa, ao passo que se notam sempre rugosi-
dadcs mais oii menos sensíveis na vagina; mas, o que destruío, por
coinpleto, as iniíiicç-dos que se poderiam tirar da situacao desse canaë e de
quai; zzppzii-‹_;ências cogternas, fora talvez que, na sua parto inferior, distin-
iruiain-se pei'f‹.--itameiitc o veroniontzano, isto é., a crista urcthral e os orifi-
cios das vesículas seniínacs, donde, pela pr‹;›ssao, espreniendo, esrâoava-se
uni liquido viscoso e csliraiiqiiicailo, absolutamente igual ao semen prošitieo.

Esta descotiert.a lcvoii aos cirurgiões a destacar a pretensa vagina.
e coiii ella a btixígii e o test-iciilo. Guiados entiio pelo canal dcfereizite, topo-
raiii as verdadeiras vesículas seminaes collocades no logar conimuni, con-
vencendo-se d'css”artc, ant-eo novo achado, de que a ei-;cresc.encia obser-
vada. no canal acima dcscripto, era de facto o v‹.-rom.ontano.

A vesícula seminal esquerda, em a qual rematava o canal defei'ent‹_-.
at-liava-se cheia de uni scincn que elles fizeram facilmente saíiir peão con-
ilmzg que se abria perto do veroinontano; a da direita, que _p_arccia um
pouco abatido e murcha, communicava com a da esquerda: saiiia tamiiein
d`estza. vesícula um canal defereute, que se perdia no tecido gorduroso: não
foi possível encaiuiniial-o para parte alguma que tivesse qualquer appa-
reiieia glandulosa, sendo que se afinava medida que se_afastava_ da
iespectiva vesícula: doente disto, os ‹"ii_'urg_ioes conieçaraiii entao a duvidar
do corpo ovcide que, insíuuado no labio direito, fora, ate alii. tomado por
um t.‹¿›.;¬:çi‹¿-iilo, pois boni loi1,_e;r_› estavam de su.‹pe1tar_o_ que de tecto era.

Esaf- corpo, cuja situacao natural era na iossa :linea iltreitali log. 1_1)
apresentou-se, logo fi. abertura dos tegiimentos. sob a ioriiia de um 'ciiiior
olilongo. collocado no tecido cellular que envolve a parte larira do inuscuio
ilizmgz ri dii-ocçaii desse tecido evidenciou. de prouipto. que esse t'~f.*1`i3'lÍif`*'~'
achava encerrado em uma bolsflf (1119 'ht-*~ tffa eëpüfllfli- É E319 i"Ê*Í`*ÊE'U;
graiiieiito estendia-se ao labio direito, prolongaiiieuto que os c.irnt~gioes
tinham já reconhecido pela aliertu.ra desse labio: abrio-se essa boisa
¿.,-mt¡n|m q¡¡¿¡,;¡ um copo de um liquido mui tzransparente. .ez_.-r¬de boiia
(pt v¡¡¡|¡0 tinto; uma vei: esgottada. aperceben-se um corpo denis-siado rrio
‹- duro, com ii. foriiia e cor da castanha, porem um tanto aciiiitado. me-
dindo. nu seu maior diametro. _polli:-gfada e meia approxii.iiadaniente. e-
iio iiieiior----uma pollegilüot tt Slflladü di-` mf*d°_q-Hei. qua'{“'1Ú fl__'m“1.I'?%}?Í'
‹.i,,-zmza qe pp, Q pequeno diuuieiro tomava qnasi a dii'ee‹;fio“di1 viorfltoz dv
passo que o grraiide diametro a da lioris_ontal :_ a conforma‹,.Iio.`L-oi Í. 1.
sísteiicia. eiichiaui de pasuio os ii.eei'opsistas. quando iiit-eriorcs_ pesqiiiâáis
aiiiriiieiitaraiii-lhes ii. siirprezaz verilicarani qiieda parte superior do i.-no
¡|¡¡-em p-,H-tia, mim verdadeira trompa de razlopio que. contoriiaäide-gi
duas oii tres linhas de sua oi'í§'t5-'-1-11~._I›>3$_›`**`*W d*-“mfi fie*"°Í'Íj f;'1__ÉÊ~' m J? Íiä
car, com seu pavilhão e sua poicao tran_|ada, uni otario, to oi. o a iri z .

` u. I- __ . . ~. ~ . ~ ¬ - ~ ' ti tirado. de ci.rto~.¬ orgãos e toa( ) Em unatoniia c ifiiiirqia. tàil i:ti`:?;1:ird`0l_!,Í, mm e¡¿,¡.¡m;¡- ,-il,-,il-z_ ez,,.¿-and
ductos que so teem um oriiieiu ._ :-.cii_ 0 -\_vf5 d - af' *.¡ \-1-igdoii de um dltio, ii mal empregada,
-nionorriilo, Iimfo. .=_fiiroiím_ cisfífli Em 9» lmm Ú * um' ° `
e est-ii a pedir revisao.
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ofl`erecein nienor iuipoitaiicia para a onraclf.ei'isa‹;âo sexual. do
que as incliiiaqdes moraes.

Ile feito, uiuitissinias veses o .indiviiluo cobre-se com os
trapos de uni sexo que Ilie e tiruiado pela c‹.›ut'orinaqš'u› mais oii
menos ii'i*e,irulai' de seus ‹›i¬,o;aiis, uioiireja na vida por Iiiigiis
annos acreiliíando o que lhe ili:‹:en1. quer ii sua ilisci'ip‹'_-im civil.
qiier ii. appa.i'ei1cia ‹.ii'n,fa.iiicaz eliegfa. porein, uni dia eui que re-
coiilieoe o ari'astaiiieiiti› de seus sentidos para o sexo opp‹"ist‹'›
ao que era de e.~=perar; só entao faz-se a luz, só entao compre-
lieude como se aeliaru deslocado, ou na fileira dos liomens, ou
na lileira das inullieres.

 __í

;\'eui se pense que lia inéra. fantasia nas referencias que
rinlianios fa:›:euilo, quando interrompidos pelas olJsei'i'a‹;ües
aciuia; nao, e questao de facto.

As relai;oes genesicas iiormaes dao-se geralmente entre
individuos da meslna idade, homem e niullier, porque pro-
curam qnasi seinpre uni individuo de sexo opposto_ que lhes
seja prozrimo em annos.

Entretanto, lia certas pervei'sões em virtude das quaes o
lioiznem procura crianças, e até as de mais tenra idade, e a
mulher busca meninos ainda nao polluidos pela malícia..

Estiis nionstroosidades denotam um desi'egi'anieiito da las-
ciria, que muitas vezes se patenteia por actos anormaes que
uiÍi:*!1ilelil ei l}1ui`a.l.
_ Assim e que se tem i'is~=tolioiiiei1s atirando-se como bravias
toras a criaiirzas que apenas iniciam seus passos titubeantes, e
nao eiicontraiiilo diiiieiisües proporoioiiaes entre os primrios e
‹1›s‹ii'garis da iiifaiite iaiifgani niãio de meios iri°egula1'es e anoma-
los para violentar a sua vietinia. E' o caso do escandalo passailo
em um :los suliurbios desta cidade, do eiitregador de pao que,
no afan do seu otlioio, penet.raudo em uma casa, fez do seu dedo
indicador o instrumento com que rfifeiideii irreparavelniente
nina criaiicinlia do peito I

_ Hari tanibr-iii muito conliecidas certas mulheres pela incli-
iiaçafifliie teeui, mais pelas criança.-=, do que pelos homens.

Iara eu um menino apenas, pudico pode-se dizer pois que
os meus oito annos incompletos ainda nao nie davam entrada no
imundo dos prazeres sensuaes- entretantoo, seja pela fí`›rca do

l Í. Í ' - J l ¡ . ¡ Idestino, sega pelo ioiperio da plastica, a verdade e que Íui
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victima, innocente entao, da luxuria das mullieres, que me soli-
oitavam, me procuravam, me perseguiain com estranlw frenesi.
A porta de entriula do templo dos gomos da carne foi-me escan-
carada por uma .mu/i.oi'fi casada. ilevassa por índole. entao já
no declínio da e‹la‹_le, mas no auge de seu vigí;›i° inaseulo, e per-
tenc‹+nte a alta sociedade fluroinensez por sua elegancia, pelas
bellas vantagens de suas formas, e até pelas Iiberalidades de
sua fortuna, era entretanto requestaiia por todos os rapazes e
suiuuiidades da época. Nati obstante, eu, crianca inexperiente,
como preferido, fui por ella iniciado nos secretos m_ijstiei~ios do
aniür.

Ainda pela mesma época, e, portanto, na mesma edade, eu
era solicitado, perseguido com ineoiniiioda teimosia, aprisionado
é o termo, por uma celebre cortezâ fiiiininense, em cujos braços
tive de compartilhar amores redes de que ella calculadaniente
participava.

Esta mulher já. entao dava mostras de seu temperamento
liysterico: magoava-me, inaiicliara-nie o cíjwpo com suas deli-
cadas e miniosas maos, porém em todo o caso nervosas: a pref
texto de que eu não devia expor aos olhos niaternos a palh-
dez do deboclie, iniprimia-me nas mar,-as do rosto, na abertura
dos labios, no pescoço, por toda parte einfim, o uo1'al de SEll='›
labios, e-~o que mais é~o nacar de seus dentes, _con1 o que
ella fruia delicias inconiparaveis. Aiiiial, pobre infeliz, foi ver
O fim do gang dias no hospicio dos loucos. _

Depois desta, ainda fui conquistado si1coe.~=sivanieiite por
tres actrizes, duas de mediana edade, e uma :ia fustigaila pelos
annos, todas, porém, de elevada eilncaqao litteraria, ea com o
mesmo rezo pelos iueniuos. _

Para confirmar o que vimos dizendo, basta oonsiguar que
uma dellas, autora drainatica de incontzestarel iiiereciuieiito,
foi cliamada a Biieiios-Ayres pelo piesideiite, ':§âii*ni1entU, Para
(;0]];zbm-ar na grande reforma da i11sti'1ie‹;i'io piibliea, la. F

Esta niullier assim clianiada de longe a .concorrer com
suas luzes para o adeaiitaiiieiito de uni pero que ja e_ut.ao queria
caminhar a passos largços na senda do progreszéo, tiiilia piiiooii-
testavelmente um talento gepial. E, sie ve1:dade._eo1?1fl}3ffÚÊ Wii'
signado, alliures, que o genio uma iiiaiiitestaçao eiiiiinitoria
da loucura, ella, niullier superior, procurando c1*1i-iI1§,fl5›_*¡'*ÍÍl1lfl` df*
procurava habitualinente para cei'a.r` 58113 !=3'Õ3Ú5.~ JlÍ5i'lt*_“*Ê** *i
aflirmativa do sabio que, si nie iii-'io lalliu. ii inenioiia, e oiii-
brõso.
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Nos factos citados lia simples perversi'io, que ounipre
apenas registra.r para escarinento dos nioralistas e lição aos
iuexperientes. Ha uni outro, porém, citado por Uasper, Í`a‹ftii
que deve encher de liorror até mesmo aos menos escrupulosos:
trata-se com effeito de uma niiie que ia cavar gózos clandes-
tinos em um filho, ineniiio de nove annos apenas ! l

Outra pode ser a direcção dos pervert.idos do ,o,~‹f›st‹i iios
prazeres sexuaes: individuos ha que eucoiitrani iio sexo oppõsto
requinte de gone na edade avautajada. Sao liouieiis, que ardein
por velhas; são inüços, cujo ideal esta iios cabellos brancos.

São sei si ha no porte venerando dos que t-raiispuzeraui o
cabo da virilidade attracções esquisitas que convidem ao gozo;
mas. o facto e que já houve quem se julgasse autorisado a affir-
niar que a larga experiencia dos velhos, e sobretudo das velhas,
consegue dar condimentos especiaes aos eiilaces veiiusinos por
modo a que a apela)-*sia chegue aos extremos limites. Entre-
tanto, não eram com certeza esses requintes os procurados por
um desnorteado que, como um irracional, a.tirou-se brutalmente
a uma qnasi nonagenaria : refiro-me ao caso seguinte, que tanta
sensação produziu entre nós, e que O Pais, em seu numero de
22 de Novembro de 1898, publicou sob 0 titulo :

TORPE

‹ Conipreliende-se a libidinagem, coiideiniiada embora, coin~
pellindo a violencia condeninavel, em presença de uma mulher
formosa, ou que, pelo frescor da mocidade, desperte o desejo da
posse. Em taes casos e explicavel que um homem perca o res-
peito de si proprio, abusando da superioridade do sexo, e que,
añ`rontando as severas exigencias da lei, reinonte as barreiras
da brutalidade. '

_Nà°_É fiiälffli Pflfëm, que se trata. O facto que vâunos rela-
tar e muito mais do que isso : e nojento e revoltante.

_ _ Chama-se o pi'otagonista da scena que determinou esta no-
ticia Antonio Pinheiro da Silva, morava em um dos cinco apo~
santos que o dono da carvoaria u. 78 da rua Camerino alugava
a pessoas pobres. Em um delles residia. Maria Augusta da Silva.
maior de 85 annos. `

Antonio Pinheiro era um robusto cavouqueiro, lia ja alguns
annos aqui localisado.

___ __.

Sabia de manha para o seu trabalho, e voltava a noite, iso-
lando-se no seu quarto de solteirão, onde ficava até o dia seguinte.

Maria Augusta, vergada ao excessivo peso de qnasi um se-
culo, passava o dia inteiro no seu quarto, sentada, com as maos
cruzadas sobre os jõellios, rodopiando os dedos pollegares.

Ante-hontem, as 10 1/2 horas da noite, Antoniii Pinheiro
voltou para o seu quarto, abriu a porta, e, sem entrar, encami-
nhou-se para o da velha Maria Augusta, cuja porta metteu a
dentro com os hombres. A pobre velha dormia trauquiiiamente
em uma cama, ao fundo do quarto.

Quando, ao barulho da porta que se abriu violentamente,
acordou em sobiesalto, Antonio Pinheiro estava junto do leito
de Maria Augusta. F¡›raiii inuteis os seus energicos protestos,
---- força não a tinha ella para resistir-lliiez o satyro ameaçava
inatal-a se gritasse.

Afinal. vendo que o ultrage a sua velhice estava prestes a
se consuniniar, Maria Augusta pediu soccorro. _

Antonio Pinheiro i*u,q,'iu de colera ; ferrou-lhe tao formula-
vel dentada no nariz, que o deixou sem nina grande parte.

Ao grito de Maria Augusta, acudirani os inquilinos da
mesma casa, Francisco Xavier da Silva e Jose_Santos, que, au-
xiliando a patrulha, tambem attrahida pelo grito, prenderam o
criminoso.

Antonio Pinheiro estava com a bocca ensanguentada.
Na Sf* delegacia o inspector Baltliar n1audou`me_d1car_ a

oifendida, que depois foi recolhida' ao hospital daIM1sericordia¬.
D'ahi a inoinentos chegava o delegado, que tes lavrar auto

de flagi¬aiite contra Antonio Pinheiro, e o mandou recolhei ä-
Deteiiçao. O estado da victima e inelindroso. » H _ Ç

Neste caso, o liomein não buscava prazeres Bíflelifilfzmdff* -
oque nelle falava era a impulsao organica, que fã! 60111 lliifi 0
niacho procure a femea., qualquer que ella sela.

III

Prophylaxia.
.- - . ¬ .- ¬ .. '~ .-1 uanto essi-

Antes de mama! 0° múmia de bm1Êgu!o?ndsq3izar ospnieios
Ve11*"SÍ“Ver5ÕeS B as pefversoes' guiaP181-inuiiig. palavra cofiitai
de impedir a sua ecclosaoo.-cuiii£>1l*1, el ~' ~*=>
da propliylaxia.

_, ,
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E111 11111111. o vicio é :1dqui1'id11 11êsde 111311111 nos gralides 111.1"-
;1;lo111e1°11t11s 1:o11e,f;i11es; ahi. so11ret111111 nos i11t.er11at.‹›s, 11o1111'1111111
1~1111s11s excit11.111`11°as 1111. p1'e1111111- 11111.iri111111e 11111-1 c1111t1'1›s .~‹ex1111es :
1:11111i11e11ci11s liceliciosas, 1111s1`›1i11s 11 g11.l111lice.~â eiltre 1'ap11:›:es, 11
111:.1o e1:e111¡1111 111es1111› dos co111¡1a11111-i1'11s j1'1. t-111'1111os.

1,`#_11z11111“1 11 esta 1111111111. 1111111111. 111í7=s11e 111111 111111 se 111111111-g11i1.1
11111 1111111111 e1111'rigir os vícios e 11e1`11it.os destes 111e11i11os |11-1'11i-
r.i11s11s que 11o1"le111 c1_111ta111i11111* algllils 1111111pa11l111i1-os, 1¡11i1;1'|. 11.
1111111111111. delies. 111`io e11xe1'1_›'1`111111s 11111111 co1'1'ectiv1› 1111111. evitar 11
1..~.1.111t.11gf11"›. e 11113 111es11111 p.:1-ra esc11da1' 11. 1'ep11t111ç1?1.11111111sr.a11e~
le1¬.i1111-111111. si11ã1o11 eli111i11a1_z1`1.o i11exor11vel dos conta.1o11i11z1111'›1'es :
11111111., 1111111111111, t1`1.o f;›;1'a\'e castig11 11. ra11t11ge111 de ser 11111 es1f.11r~
1lšE*.I`1[.11 1.111.111. US 0111105.

Q111111t11 as 1le11111.is cz111s11s_. quero me referir co11ve1°sas
1i1'111111fiosas, só se pódeni impedir, por 1111111 p11rt.e_. 1111111111110 mui
se1'í11111e111e da alta, cu1t111'a 111or111 dos collegiaesz 11.11l.:1s fre-
1111e111es de 111111:-1 11ost.11111es, em que se não p1111pe1n liistorias
e 1111.1-rati1'z11s 11g1'1111aveis e a111e11as, e onde se p1¿›.~1sa111 11111.11 e
1111111111111' 111o1'ali1111des p1'1_1\'eitosas; por oiitra. p11.rte, 1111111111111' 11
ÍT.-g11ei1'11 i11te1le1:11111l com 11. lenha. de 11i1='ersões v111'iadas, en1
111111 se deixem, como s11spe11s11s, i11te1*1-o,f__{a1;‹L“11~s que aos 111e11i11os
1f11ber131o 1'es11o1111e1', e com 111111 1111.t11ral111e11te elles tera.o de
e111.ret1-ër 1¡11an1lo, lado a lado, nas 111111115 de 1'ec1'eio, discreteeili
1111 i111i111i1l11de.

E' bem 1-..l111'o que, pelo correr de taes 11i\'e1'ti111entos, exer-
1;1icÍos,passei11s. leituras a[11'1›111'ia1111s, espect111111l11s tlieatraes,
1111:., ter-se-1111 o1;1':asi:?1‹1 de e1111c111', il11.1s1;ra11111;›, por ‹1esc1'eve-
1111111 11111111111:-7. factos. c11j1› co111ple111e11to se 1leixe em siispeiiso.
E111:-1o, 11111111 1111111111111 res11l1'er1'1 11 seu 1111111111 estes .‹1'111z`Z1z`›fó de 11111»
11še111as, e 11ainti1.11i1111‹1e te.1*ã.‹'› ta11o1l1e1'11 tl1e11111111111'11 ‹lis‹1uti1', Yi-
s11111l11 cada um p1'e1'ale1;a 111 seu premio 1111111111 de ver.

Quando as opi11i‹"1es se 1ilese111:.o1111'a.111, as 11is1111ss‹`›es 111111111»
111a111ente suiiârem z e taes fliscussoes co11stit11e111, de si, 11111 l;›o111
alimento ir1tellect11al . que af11ge11t11, 11_11er os pe11s11111e11tos l11111aes,
1111111* os que corro111¡1e111 11 111ora1i1'la.11e.

Com isso dara o e1ln11a1.1or ass11111pto e n111teri11 em que se
Hlfiãmfi U I›e11sa111e11to juvenil, e que 11z1e1'e como uma 1le1'iv111;1'11:›dos assnm11t11s per11icios1_1s. '

i Íffllll se objecto que, com isso, o11erar1'1 o edncz1‹l1›r com um
peso a 111111111, a tenra. intelle1ct11ali11a11e do 11.l1111'11111; 1111.11, 1117111 será.
11111 o1111s, nem uma s‹›brec11.r,c_f11, p111-111111 115111 11131111 11111111111- 11
11_11e11š1;e11ci11, nem por e11tr1'1.\-res ao pe11s11111e11to; nas occasiões

-n¡,,¡:;¡|;|.1'›'H'-*.`-T-'.I-'I":›
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todas em que esta rlesperto 11 sw, elle se aclia activo, traba-
lhando i11cessa11te.

Assim sendo, quando se 1›rocede de accordc corn o 1:1_111s1'zi11o
que deixo exaràulo, o que se faz e olferecer á iritelligencia 11111.-
teria a1leq11ad11. e sã.1111111 que se possa alirnentar, ao e111'éz de
1leixal-11 solta a 111erce de um instr11o1ento prejudicial, 11.11 co111o
as conversas 11cenc1osas dos desoccupados.

IV

Tratamento

(1) 11on1osex11a1isn1o._ com relação as suas consequencias im-
mediatas ou remotas, tanto aífecta individualmente ao perver-
tido, quanto á. sociedade.

Neste ultimo ponto de vista, sobretudo, se hão acirrado as
opiniões no tocante aos meios de sanear a at111os¡f111era social :
querem uns capitular taes anomalias como crimes ¡1assireis
das pellalidades relativas as con11ições de cada i11divid11o,-
outros opinam que taes anomalias, cons1it11indo exclusivalnente
nm estado patlmlogioo, devem ser eliminadas como qaalouer
caso de molestia, não sendo, portanto, os pacientes possiveis de
penas. _

A q11estã.o, pois, se resume em 1111as palavras : pr1sã.o, acon-
selham os pri111eiros,- hospital, os segundos. _ _

Acertam e ¿`-1rra111 ans e outros, vindo o erro do excliislvrsmo
a que ambos se aferram: nem todos os casos são de hospztzal.
como ne111 todos de cadeia.

' Mas, tratal' o que? O exagero apenas do 'facto 11or111a1f'
Não é 11. isso que nos propo111os ; ao cli11ico, ao pratico c11.be esse
mister. _ _ _

'1`ratar, portanto, 11 qne? Ce1'tiss1n111¿n1e11te as 1111'ersoes,
pois, estas, e que 11o11sti1.11e111 o desvio, o1.11_]e1:t-o oeplífii (10 llffi'
sente livro. ,

Mas, esse desvio, esses 1lesregr11u1e11to_s. c11n1o 1f111'1:›5. Í›‹f111í›flÍ
podem provir de 1111111. a11or111111idade conge111t11__ 1st‹_I› 61 *Í 11f11*__§°-*1äf`*`~'='
i11cli11açoes que, na li11g11a_1f.re111 do pov1›, se dia 1*1re111 do bfi1“1.*>›
como das condições 111eso1ogic11s e111 que, _1111¡«z111t›e _l1n_1 certo 1.113,-
riodo da e11istenci11, viu-se l`{1rça11o 11 viver 11 1-'1ct1111a. 11 esse
meio.
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Invertidos, disti¡1,c,ãnios desde lo_o;o, são os que _iã nasoernin
com a necessidade da lioniosexualidade, o que, das-de a iufaur._ia_
nunca sentiram nem a.present.aran1 tendencia l1ot..r1'‹is‹--.sui-tl; per-
vertidos, os que, depois de terem sido jà-'L soxunos normaes, se
tornaram invertidos por qualquei' motivo.

invertido e aquelle que. de nascença, é ja invertido, o. qui--_
em toda. a. associa‹;ão sexual, representa o papel de nnuzhoz e.
pois. um maclio mais macho, si se trata. de um liomem , ou sora
uma mulher com instiuctos de macho, si se t.ra.tar de uma mu-
llzer. Ha, nessa. inversão, horror absoluto, essencial, para o sexo
opposto. Em qualquer desses casos, prevalecerá., como \'ên'e111‹›z-¬.
‹_› lnesmo tratamento : a. suggestão mental.

Aquella distincção vao. pois, nos servir tão so para a. expo-
si‹_¿,ão clara. dos meios a acousellzar com o lim de remover qual-
quer dos dous estados. Bem que os que se aprazom ai- tlierapeu-
tica etiologica procurem sempre imla.,‹ga.r das caiisas do estado
anormal para explicar o principio, que e a sua 1*o_o,*ra incontras-
tavel, .snbl:?Írr.c:1nsrz z*oZ-riu.-›' effect-us, conltudo, porque já. passou o
momento de discutir as origens da perversão adquirida ou da.
inversão congenita, julgãmo-nos dispensados de penetrar neste
cipoal. Ceni elfeito. ter-nos-lliamos de perder, por exemplo, na
celebre questão da hereditariedade, bastão em que se fir1nan1 a.
todo momento os tratadistas especiaes para darem conta da
tlifficuhiade de vencer a inversão congenita.

Não É este o momento de entrar no estudo das origens da
perversão adquirida ou da inversão congenita..

Cornpreliende-se, porem, que diversos devem ser os recur-
sos a lançar mão quando se trate de um ou de outro caso.

Quando digo «_ diversos, não pretendo dar ao adjectivo
sua sigaificação absoluta, pois, en1 fundo, o tratamento deve ser
um so: o moral. As variantes dependem antes das comliçõcs
individuaes do paciente. Indivíduos ha que podem ser levados
por meras eshortaçqes; são estes os de genio brando, os de ca-
racter arooidavel a suggestões alheias, suggestoes que já. na-
turalmente produziram a inversão, e que podem agora, no
mesmo grão, produzir o eifeito opposto : a volta ã normalidade.
Outros ha cuja modificação só se podera effectuar pela astucia,
-01-1H'0='i. pela ameaça, pelo mêdo,- outros, pelo rigor mode-
I`3›f›i0›--H-lglills até pelo castigo, que, entretanto, soifrem poucos,
sem resultado

_ Evidentemente, o invertido-nato destaca-se a perder de
vista do simples pervertido. Aquelle, nem attendera a conse-
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lluis, nem recebera insinuaçoes, mas obedecerá talvez as con-
diçoes do meio em virtude da regra estabelecida e considerarla
por [Ja.|1¡1l.s absoluta: todo o ser se inverte n'um meio apropriado.

_ lautretanto, nao convma -- é a observar,-ão gerai que o
diz -- oollocal-o em uma sociedade exclusiva de mulheres per-
tencentes á. escala inferior das meretrizes.

l‹lm tliese, todo o invertido-nato será. mais difficii de curar,
que o pervertido, porque ter-se-lia de travar verdadeira lucia
para uormalisar-lhe a intellectualidade sexual.

Não obstante, liaverã tambem uma difficnldade qnasi in-
vencível no trata.mento do pervertido quando seu desvio datar
de largo tempo, pois que esse desregramento constituiu ja
um liahito inveterado, o que vale por dizer -- uma segunda
natureza. Assim, elle se achará. qnasi nas mesmas condições
do invertido-nato, cujo vicio já faz corpo com sua propria
natureza.

O invertido deveria. ser acompanhado desde a infancia,
vigiado por uma especie de tutor que, ã feição de um apparelho
ortliopedico moral, fosse-lhe obstaculo ao desvio, trabalhando
pertiuentemente para que a consolidação se etfectue em abso-
luto. E ainda desta vez será difficiliino garantir o exito; em
these, a perversão pode sarar, mas, para isso. cumpre que haja
tambem, da parte do paciente, vontade, ou obediencia.

Antes de tudo, devêmo-nos lembrar que taes desregra-
mentos são puramente molestias mentaes; e. por isso, aconse-
lharei, quando não tenhamos acompanliado o individuo desde
a. infancia, e llajãmos iniciado o tratamento em idade tardia.
medical-o pela esthetica suggcstiva ; isto e, por meio do mag-
netismo e da suggestão combinados: bem orientar-lhe o es-
pirito, dirigiudo sua attenção para a belleza das formas femi-
ninas, cêrcal-o de modelos celebres em pintura, na estatnâria
principalmente, e ob1'igal-o ã leitura de obras romanticas em
que taes bellezas despertam as paixões tumnltuosas. Facilitar-
se-lhe-ha o encontro com mulheres plasticameote seasuaes, fa-
ceis ãs carícias, graciosas, faceiras; não se hesitara até deaute
de certos subterfugios a principio, tal como, por exemplo, o de
provocar o coito do invertido com mulheres vestidas de homem:
ou mesmo obrigal-o a pernoitar com mulheres completamente
núas, ainda que não as góze. _ '_

Si, porém, existe, da parte do doente. repulsão .invenclvel
para as sociedades ambiguas, recorrer-se-ha a convlvencia em

mg



l

_¬|-;__:lnI_:_-ía

l

 

-¬~ aos -»-

oiitro meio: mulheres attralientes, sim, poi-eiii puras, purissi-
inas. virtuosas : o seio perfumado das famílias.

Si se trata. de uma mullierciija perversão liomosexual cum»
pre combater, nem, porque o sexo difl`ere, ditfereiiizes serao os
meios: molestia mental, coiiio aquella que aflecta o lmmem,
deve ser simelliaiit-ementa com batida por processos moraes.

E' bem de vêr que estes ‹iifl`ei'ii*a‹'› de miillier a mullier,
pois a variedade dos genios, das iiidoles, das iiicliiiações, e ate
mesmo da capacidade intellectual coiicorrerã.o para isso. De que
precisa. a doente é de uni médico iiiornl, isto e, de iim me-
dico que ilie seja ao mesmo tempo enfermeiro, coniniittente,
mestre e confessíiiz Falar-llie-lia este nos tons meigos e convin-
centes quando ao espirito brando e docil da invertida föreiii con-
vinhaveis taes termos; usar-llie~lia, contrariaineiite, da liiigua-
gem aspera e dara, quando a opportunidade do niomeiito fizer
d'aquella, até entao meiga, uma relapsa, uma revoltada, ou
quando se tratar de uma mulher só liabitnada a taes durezas.

Isto que venho dizendo, comprehende-se bem, e relativo
sómente a linguagem e ao tom da linguageui; a direcção, porém,
que se deve dar aos conselhos e as lições varia com o tempo e
com o individuo a educar. E' uma conversão identica aquelle
que, entre os selvicolas, fizeram os Anchieta e os Nobrega. E
assim como estes recorriam de coutíniio ao poço inesgõttavel de
seus adectos para attrahir, chamar a si, e convencer das vanta-
gens da vida civilisada a rudes e grosseiros cerebros melhor-

- imente obter-se-ha efleito de catechese em pessoas amoldaveis
as suggestoes da convivencia.

E5' tarefa de habil lapidário que tem de transformar o carvão
bruto no límpido brilhante facetado: cada faceta repiesenta
um trabalho, um esforço novo. Artista, a mestra-enfermeira tem
de fazer passar, de.:-inte dos olhos de sua educando. e doente o
quadro hello, tocante, carinlióso, da mulher virtilosa 1 ue nos

1 1»fremitos da paixao, so tem ollios postos na lei natural. Explo-
rara este quadro sob todos os pontos de vista: a paz nieiga da
vida em familia, entre esposa, marido e fillios; o respeito e a
consideração social para com esta intimidade, etc.

_Por outro lado, si a occasiao for opportuna isto è si lion-
. › ' iver certa tendencia da educanda a se conimover ante iini tal

Pãíflf-11, poder-se-llie-ha apresentar entao o reverso: ii plio-
tograpliia della mesma quando, descoberto por alguns o seii
desvio, olharem-na com asco, com o desprezo que merecem os
monstros.

-*-257--

Himultaneainente com este processo educativo, que tende
a traiisf‹›i'iiiiirã.‹› e reforma t l l ' ' ~, mora io invertido, cumpre recorrer
a um meio q ne, nas mãos de Sclirenck Notzing, produziu resul-
tados ‹ ,ll, ' fx ' t - f ' 'pie e e ie me com eiithusiasmo. alludo a suggestao
mental, por meio da liypnose.

Este processo, por jogar com a delicadeza da mentalidade,
torna-se por sua vez tao meliudroso, que so peritos especialistas
que, com facilidade, manejem os preceitos e as regras a tal re-
speito hoje estabelecidas, poderão encarregar-se da tarefa.

Preceitos geraes existem, entretanto, que convém estabe-
lecer aqui mesmo.

Chegado o paciente ao periodo da hypnose, em que mais
facilmente se recebem as suggestöes, meditar-se-ha uma e mais
vezes no que se deve impor á. mentalidade combalida do in-
vertido.

Acreditam alguns, e a esse numero pertencêmos tambem,
que, nesse periodo inicial do bypnotismo, deve elle ser empre-
gado antes para destruir as tendencias bomosexuaes do que
para crear normaes: não se pode, eífectivamente,constriiir um
edificio em terreno balofo, sem previamente soliditical-o. Taes
tendencias viciosas ja devem estar um tanto abala¿das,_graças
ao trabalho da educação a que nos referimos de principio. _

Assim, ha dous esforços que, pela siniultaiieidade de acçao,
e por convergirem para o mesmo objectivo, deverao operar com
a mesma intensidade, á simelbança de duas alavancas que con-
corram ao mesmo ponto de apoio: no_ estado normflli 3» edu'
cação ; no estado liypnotico, a suggestaü- _ _

E” neste ultimo estado que conveinuncutir ao doâutiiâha
repulsão, o nojo, o horror pela sua anormalidade, mostran os ,le
ao mesmo tenipo quanto se distancia dos demais seres, flflslflí
sua especie, quer mesmo da escalafliuteira zoologica, em -1
tar-se das leis naturaes; convencel-o filšfi Sim “af” E .%¡1*¿_,à
monstruosidades repellentes, que tanto nielindra Oeíq
a ordem social, quando, no eintanto, sua coi'iecäao e ati , p ~.
depende exclusivamente de um esforço de tonta e. al ue?

E, com isso, incutir-se-lhe-ha no esp`1'12Í›<âz 9111 âllflalâam
dos estados, normal ou de hypno-SB, 3 UG*-`fB°*1d5f._Ê 11% mnfir O
tempo--da abstinencia, com o (ll1'=`f se terá em if” dmGS
combustivel aos ai'di`ires fogoãiis: a essa leve piüwl r ~ -
autores «-- -ro-iiocara cas.-noir. _ *_ _ _ 1 ._

Nesta Idrdeiu de coiisi‹lei'a‹;ões. o médico carece estremlei, . _. ., , ' ¬ iiaiitas as pi'@C-1SflS‹se por varias sessoes contiiiuadas, tallüls fl
il- $-1?
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imita, iincoeuta ceiii,-»›--iiao iiiipoila o iiiiuiero lutas iepeii
ções siiggestivas assim pertiiieiiteiiieiite iiiiiiistiwidas iiiuito ooii-
eiirrerã.o, não padece dúviila, para iiiiiwiialià-iai* ii iiieiitalidade.

Eis ii iuoiiieiito propicio de se diri,=rir a appeteiicizi si-fxiial,
quer iiioi*aliiieiit.e ainda por siiggestâ.ii_ quer pli_i¿'sicaiiieiite eu-
caiiiiniiaiiilu ii iii\'ei°tido para as cêii'icias do outrii sexo.

A respeiui deste poiito delicado qiiero fiigggir as coiisiderii-
goes ei-iiii que qiiasi todos os aiitures alastraiii iiiiii.iliiieiite pa_3fi-
iias, e :iiuitas pagiiias, e assiiii procede por julgar taes iiiiiiuciiis
ilescaliidas, iiioppumiiias ate: iiâo e, realiiieiite, aqui, o iiio-
iueutu de. se tratar dos perigos possiveis de uni ciiito iiiipiiru,
oii de se iiegar a vautizageni deste conselho pela repulsa iiaturiil
que tem o invertido pelo sexo oppõsto.

Coiirém, entretaiito, alguma cousa accresceutar que se
refere aquelle ponto, e assuiiipto, e de que depende 0 exito
dos esforços empregados. Pode-se, na verdade, coiiiproiiiettêl-o
quando, embora no melhor intento, se dirige iiiiprudeiiteiueiite
um iurertiilo para uma creatura que llie repiigiie, oii - ao
menos -- para a qual elle não se sinta attraliido.

. U traballio, neste caso, consiste em deseiivolver, ii'el1e, a
synipatliia, periodo inicial de todos os grandes aflectos ; depois,
sim, vira a inclinação, que reiiiata invariavelmeiite no desejo
carnal.

E assim, si essa syinpathia for partilhada, conseguirá 0
instraaiento da cura. ter-se tornado, quiçá. incouscieiitemente,
em elemento de uma i'egeueraçã.o; e, qiiem sabe si, com o pro-
seguiiuento da ligação, não serão duas até as regenerações'?
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tfonclusãii

Cogitaiido do que se pode sigiiilicai- pm- um ,,,,¡ ,,,¿,,,,,_b,,¡,,
lioiiiii.~¬-‹:›.‹¿.i.i.fi.í'i›,irif¿rf, eioupeiiliá.ino-n‹is em penetrar fundo a von

scieiicia liuniaiia, pois, de todas as ¡oiervei~â;z'i.â5 3 ,mg f, e,,¡,¡,.¿-U,
cegaiiieiite se atira. e esta uma dar nella: r.. , . . 1 l ¬ lili* mais rariicani noforo iiitimo.

Mas, para entrar nestes liigares em que tudo é trera. escuri-
dade, coiifusao, não se pode ir seguro como quem palniead uma
liella estrada illiiiiiinada pelo astro do dia, - ë, sim dgggm-
tortuosa encosta, a horas iuortas da noite. por atalhos pedre-
gosris e irregulares, em que as tacteaçíiies e as quedas são inevi-
tareis, qnasi sempre fataes. SÓ chegara a salifamento quem
teiilia, caliido bem, quem saiba igualmente bem s'erg_1:iier.

Teria succedido isto couimigo '? Ao leitor cabe responder.

ERRATA

A' pag. 1, onde se lê - Hozuz›si=:›:sii.àLisai‹;›, leia-se -~
HoiiiosexU.ii.isMo.
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