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CONCEITO DE IMPOTÊNCIA PSÍQUICA
À observação dos peritos forenses acerca dos processos de
anulação de casamento, tem confirmado quanto é difícil caracterizar,
o fundamento, muita vez alegado, de uma impotência psíquica masculina. Realmente, este problema, como tantos outros de natureza
médico-legal, reveste-se da maior complexidade pelos múltiplos aspectos que pode apresentar.
Evidentemente, não queremos focalizar aqueles casos em que
a impotência sexual decorre de um fator somático, seja malformação física, ou, doença de qualquer natureza, idônea, por si só, para
responder pela incapacidade sexual do homem. Estas hipóteses
ficam desde logo esclarecidas pelo exame físico do homem, ou, pelos
exames complementares que devem ser procedidos, a fim de caracterizar as enfermidades orgânicas, capazes de intervir na gênese do
poder sexual, invalidando-o. Ahsnliitampntp. ?<?(•«> trphalho não
versará o tema das impotências sexuais de origem somática.
Ocupar-nos-emos somente da impotência psíquica, isto é, dos casos
em que a faculdade de exercer a atividade sexual se acha comprometida, prejudicada, anulada mesmo, em virtude de motivação
caracterizada por condição inibidora fixada ao inconciente.
Nerio Rojas criou um tipo de impotência a que denominou "fisiopatica". Esta "abange estudos semi-orgânicos, mal interpretados
como formas psíquicas, porque não há lesões grosseiras evidentes
e porque são instáveis e contraditórios, porém, que, na realidade
correspondem a causas físicas definidas, neuroglandulares. A estas
se denominam impotências fisiopáticas por serem mixtas, semüfuncionais e semi-orgânicas e cuja fórmula constitucional seria: hipogenitalismo, hiperemotividade e astenia".
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De feição duradora e estável, a impotência psíquica não deve
ser confundida com os insucessos sexuais raros que podem ocorrer,
já por força de indisposições físicas transitórias ou até por situações psicológicas diversas, as quais constituem, em última análise,
inibições concientes. Aliás, conforme ulteriormente veremos, só ao
impotente, isto é, àquele que traz sua energia sexual instintiva sacrificada é que um fracasso pode preocupar. Neste, o insucesso
gera a idéia, breve transformada em convicção nefasta: "Eu sou
impotente!" Naqueles outros casos, impera a certeza de que a inibição sexual foi concientemente determinada por uma causa que
logo identificam e reconhecem como perfeitamente compreensível e
razoável, jamais alimentando o temor de que o fato se reproduza,
antes permanecendo seguros de que tudo correrá bem no próximo
empreendimento. Comumente, porém, observa-se divulgado e, infelizmente, até entre pessoas letradas, um errôneo conceito de impotência psíquica, confundindo-se a mesma com a simples ocorrência
dos insucessos fortuitos apontados, os quais constituem, na verdade,
o que mais propriamente se deva chamar de pseudo-impotência.
Uma questão a tratar primacialmente, entre as muitas que o
problema oferece, é a de esclarecer que o número de portadores de
impotência psíquica é realmente grande, é realmente considerável.
Claro está que melhor e mais autorizado parecer sobre o assunto
deve ser fornecido pelos médicos, a quem os impotentes psíquicos
procuram em busca de cura. Com efeito, neste particular, diz a valipsa palavra de Freud: "Se perguntarmos a um psicanalista qua£
ç a enfermidade para cujo remédio é mais freqüentemente procurado,
ele indicará a impotência psíquica, fazendo exceção apenas para as
múltiplas formas da angústia". Aliás, também Stekel, o discípulo
"tão cheio de méritos" da escola freudiana, tão avultado número de
impotentes sexuais observou que poude apresentar um verdadeiro
documentário sobre o assunto em que se comprova seu meticuloso
trabalho fundamentado na análise de considerável soma de casos.
Outros tantos psicanalistas clássicos afirmam a grande incidência da
impotência psíquica. Outros médicos e até autores dedicados aos
estudos da sexualidade (Lõwenfeld, Krafft-Ebing, Hammond, Rohleder, etc.) revelam observações numerossimas acerca de impotentes psíquicos. Mas, igualmente, os médicos brasileiros dedicados

às doenças nervosas e os psicanalistas patrícios podem testemunhar
que o número de impotentes psíquicos que os solicitam é deveras
apreciável.
Evidentemente, do ponto de vista médico-legal, somente reúnem interesse aqueles impotentes psíquicos, aos quais se imputa a
própria enfermidade como defeito físico irremediável, criando uma
condição que torna insustentável o estado matrimonial, anulável,
portanto, o casamento, de vez que há evidente restrição aos direitos
adquiridos pelo cônjuge mulher em conseqüência da incapacidade
do homem para o cumprimento dos seus deveres sexuais, que assim
recusa uma condição inelutavelmente necessária ao matrimônio e
exigível por qualquer dos cônjuges.
Se é verdade, porém, que não chegam a ser tão freqüentes as
ações de anulação de casamento com base na impotência psíquica,
isto não importa em contestar a grande quantidade de portadores
da mesma. Naturalmente, a maioria deles não se aventura a compromissos nupciais. Outros ensaiam o namoro e até o noivado, mas
arrependem-se antes do compromisso matrimonial, pretextando frivolidades, ou até mesmo, adotando um gesto extremo (casos verificam-se de certos indivíduos que, surpreendentemente, se suicidam
na véspera do casamento) . Ainda neste grupo, se contam outros
que chegam a convolar nupcias, mas em vista da pobreza mental ou
ignorância do círculo social a que pertencem, têm sua situação desconhecida ou contemporizada, sem que se busque uma solução jurídica para o caso. Já tivemos oportunidade de periciar um caso em
que a esposa, somente decorridos quatorze mêzes, foi levada a
buscar o remédio jurídico da anulação do seu matrimônio, isso
mesmo por intervenção piedosa de pessoas extranhas. O marido,
que era jovem e de compleição física robusta, no qual não foi verificado qualquer motivo somático capaz de justificar sua incapacidade sexual, em face da esposa que era jovem sadia e dotada de
encantos pessoais, revelava, porém, certo grau de apoucamento
mental, bem enquadrável no primeiro grau da oligofrênia, e com
pronunciada sugestibilidade, inteiramente dominado pelas práticas
de baixo espiritismo. Infelizmente, não pudemos observa-lo mais
que uma vez.

— 8—

9

Por todos estes argumentos, não há senão reconhecer a enorme
desproporção entre o avultado número de impotentes psíquicos e cr
restrito número daqueles que surgem como protagonistas nas ações
de anulação de casamento.

ter lugar sem a união dos corpos, é indeclinável, para a validade
do consórcio, que se tenha o poder de realizar a conjuncção sexual.
A impotência é, pois, um impedimento ao matrimônio attinente a
pessoa que a soffre, seja por nascimento, seja superveniente. Assim,
se, por ocasião de alguma doença sobrevinda, houvesse necessidade
de amputar-se alguma das partes necessárias á geração, a amputação tornaria a pessoa, que a tivesse soffrido, incapaz de, para o
futuro, vincular-se pelo matrimônio. Deve, porém, tal defeito, ser
perpetuo e incurável. Quando elle é meramente passageiro e se pode
aguardar a sua cura, a pessoa que é delle vítima, não deve ser considerada inhabil. O erro, quanto a esta situação do outro cônjuge,
deve subordinar-se á data, em que o casamento foi contrahido.

Tendo em vista a necessidade de bem caracterizar as razões
jurídicas pelas quais a impotência sexual consubstancia um defeito
físico irremediável que torna anulável o matrimônio, aqui transcrevemos o testo dos artigos 218 e 219 do Código Civil Brasileiro, referentes ao tema e mais o comentário respectivo do Conselheiro
Cândido de Oliveira, como se verá a seguir:
"Art. 218. E' também annullavel o casamento, se houve por
parte de um dos nubentes, ao consentir, erro essencial quanto à
pessoa do outro cônjuge.
"Art. 219.
outro cônjuge :

Considera-se erro essencial sobre a pessoa do

"I.

"II.
"III. A ignorância, anterior ao casamento, de defeito physico
irremediável ou de moléstia grave e transmissível, por contagio ou
herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de
sua descendência.
"Pelo Direito Romano (427), o casamento podia ser annullado por causa da impotência absoluta (castrati) .
«Pondera Van Wetter (428), que, attendendo-se ao fim primordial do casamento que é a procreação, são incapazes de contrahil-o os castrati, isto é, aquelles cujos testículos foram esmagados ou arrancados e não os spadones, cuja impotência resulta de
defeito natural.
"O Direito Canonico, por sua vez, considerava impedimento
dirimente do casamento a impotência.
"Com effeito, reflexiona Pothier (430), embora a união dos
corpos não seja absolutamente da essência do casamento e os conjunctos possam, por commum accôrdo, delia abster-se, sendo a procreação dos filhos o fim primordial e jurídico do enlace e não possa

"Se o defeito manifestou-se depois, não affecta a validade.
"Escrevendo sob o domínio dos cânones do Consilio Tridenti
no, Borges Carneiro (431) doutrinava:
"1. As pessoas inhabeis para casar, ou são taes absoluta ou
respectivamente. São inhabeis absolutamente;
"2. I. Impotência. Os impotentes ou incapazes de concubito
ou seja por vicio natural e intrínseco, ou por accidente. Cav. op.
28, § 6. Hei. IV. § 162, Rieg. IV, § 101 seg.
3. Absoluta ou respectivamente: porém esta ultima impotência
produz impedimento somente a respeito do cônjuge actual. Rieg.
§ 104, Cav. cit. § 6, Hei. § 162.
"4. E' preciso que a impotência seja I. verdadeira incapacidade para cópula; não bastando a esterilidade. Rieg. IV. § 102.
Pelo que se não prohibem absolutamente os casamentos dos velhos
§ 103, sim os dos eunucos ou castrados, por Direito Romano e Canonico, Rieg. § 103: II perpetua e incurável, Rieg. § 104. Cav.
cit. § 6: III anterior ao matrimônio; pois se sobrevem, não o dissolve. Rieg. § 105, IV legalmente provada por quem impugna o
matrimônio, para qual prova não basta a confissão das partes, mas
é necessária inspecção occular. Rieg. § 106. Na dúvida se admitte
o juramento, e tempo de experiência, v. Rieg. § 108, 109.
"O Decreto n. 181 (432) comprehende, entre os erros essenciais, que tornam annullaveis os casamentos a ignorância de defeito
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physico irremediável e anterior, especificado, entre esses defeitos, a
impotência.

"Observa CJovis (433):
"O dec. n. 181, de 1890, punha em relevo a impotência como defeito physico em condições de annullar o
matrimônio. O Código Civil preferiu não mencionar essa
enfermidade; contentou-se com a indicação geral do defeito physico, irremediável, anterior ao casamento.
"Entre os defeitos desse gênero mencionam os autores o sexo dúbio, as deformações genitaes e a impotência.
Esta pode ser coeundi, generandi vel concipiendi. Somente a primeira, quando irremediável e antecedente,
deve ser considerada como defeito physico annullatorio
do matrimônio. A esterilidade, que aliás não realiza a
condição de anterioridade exigida pelo Código, não
constitue deformidade, que justifique a annullação do
casamento. A esterilidade impede a realização de um
dos fins do casamento, a procreação; mas nenhum
obstáculo offerece á união affectiva dos cônjuges, e
nessa é que está a essência do matrimônio.
"A redação do artigo que ora discutimos soffreu diversas transformações, a começar com o projecto primitivo até a construção
final.
"Assim, o projeto Clovis, reproduzindo o texto do Decreto
n. 181, dissera (434) - "o desconhecimento de algum defeito
physico irremediável ou anterior ao casamento tal como a impotencia e qualquer moléstia grave e transmissível por contagio ou herança" .
"A Commissão Revisora (435) deu ao art. 281. III, igual redacção, ao passo que no projecto organizado pela Especial da Câmara (436) se substituiu o art. 267, III, do projeto primitivo pelo
seguinte: (223, III - "A ignorância de defeito physico, irremediável e anterior ao casamento, como a impotência, ou de moléstia
grave e transmissível, por contagio ou herança, capaz de pôr em
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risco a saúde do outro .cônjuge ou de sua descendência, como a
epilepsia ou a alienação mental de qualquer fôrma".
"Remettido o projecto ao Senado este, com a emenda n, 230
(437) substitutiva do art. 223, III, dispoz: - "A ignorância anterior ao casamento de defeito physico irremediável ou de moléstia
grave e transmissível, por contagio ou herança, capaz de pôr em
risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência", que é
exactamente o artigo do Código.
"Não se referindo designadamente á impotência, cingiu-se ao
systema moderno de diversas legislações que, como a franceza,
guardam silencio pela razão deduzida por Planiol (438).
"*No entanto o Código Italiano assignala o caracter do defeito
dispondo (art. 107): "L'impotenza manifesta e perpetua, quando
anteriore ai matrimônio, può essere proposta como causa di nullitã
dalFaltro cônjuge".
"Estando, porém, comprehendida a espécie no grupo dos defeitos physicos irremediáveis, vamos, per summa capita, encara-la de
accôrdo com a opinião de alguns médicos legistas.
§ 108

"No Direito Francez, a interpretação do art. 180 do Código
Civil tem dado lugar a controvérsias vivas e interessantes,
"Legrand du Saulle, Berliez e Fouché (439) formulam a seguinte pergunta: quando o casamento foi celebrado, pode-se pedir
a sua nullidade por causa jje impotência, em outros termos, pode-se
aplicar ao caso de impotência a regra do art. 180 do Código Civil?
:Tres opiniões, dizem esses tratadistas, têm surgido em torno
da controvérsia.
«Depois de ter caracterizado cada um dos systemas, referindose ao terceiro, concluem que a impotência, seja natural ou accidental, mas visível, constitue «rro quanto á pessoa, tornando annullavel o enlace (440).
"Do mesmo pensar são J. Briand e Chaudé (441), opinando
que nos seis primeiros mezes da cohabitação a nullidade por causa
da impotência pode ser requerida pela esposa induzida em erro,
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não só quando a causa é accidental, manifesta e anterior ao casamento, porém, ainda quando ella é natural e de tal sorte evidente,
que se não a pode pôr em duvida.
"Pelo nosso Código, como se sabe, a ignorância de defeito
physico irremidiavel deve ser anterior ao casamento.
"Consultem-se entre outros: Merlin (442), Duranton (443),
Varelli (444), Touillier (445), Brouardel (446), Paulo Zachias
(447), Locré (448), Theophilo Huc (449), Laurent (450) e Zacharias (451).
"Determinando o Código Civil Allemão (art. 1.333 da traducção de Meulenaere), que a annullação do casamento pode ser
demandada pelo esposo que no acto da celebração se achava em
erro sobre as qualidades pessoaes do outro conjuncto e erro de tal
natureza que não teria contrahido o enlace se conhecesse o estado
das cousas, de modo que pudesse apreciar razoavelmente o valor do
mesmo enlace, evidente é que, segundo esse Código, a impotência
anterior torna annullavel o matrimônio".
Uma outra alegação que se tem observado como fundamento
de pedido de anulação de casamento, pretendendo-se que possa
constituir o defeito físico irremediável de que trata o Código Civil,
é a de que o esposo, embora tendo consumado o ato sexual, seja,
daí por deante, parco ou mesmo insuficiente em proporcionar a satisfação sexual do outro cônjuge. Evidentemente, tal argumento
não colhe pela ausência absoluta de amparo jurídico. A lei cogita
de incapacidade radical para o ato sexual, razão que aceita como
idônea para anular o casamento, cujo regime se,estabelece também
pelo exercicio sexual, onde reside sua essência. Todavia, a lei não
cogita, e não poderia cogitar mesmo, das variações de intensidade
desse exercicio sexual, por isso que, nesse terreno, muito há que
ponderar, quer em circunstâncias isoladas e próprias de cada um
dos cônjuges, como sejam, a higidez física, a constituição individual,
o temperamento e o caráter, além de também ponderar outras circunstâncias de ordem puramente psicológicas, pendentes estas de
motivos pessoais de um dos cônjuges ou até de razões mutuas dos
consortes. Além do mais, como fazer prova em casos semelhantes,
se, em assuntos dessa ordem, principalmente quando há um interesse maior a reinvindicar, a regra é a insinceridade nas informa-
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ções prestadas ao perito. A tal propósito, há que reconhecer que a
intensidade da vida sexual é função de um numeroso conjunto de
fatores, intrínsecos e extrínsecos dos individuos, de sorte que não
seria fácil determinar-se qual a média razoável entre as freqüências dos congressos sexuais estabelecidas por aqueles que, sobre o
assunto se manifestaram e que transcrevemos de Afranio Peixoto:
— "Solon permitia um contacto sexual em 10 dias; Zoroastro em 9;
Mahomet em 8; Lutero duas vezes por semana; Isabel de Aragão,
em 1496, decretou textualmente: "para dar, depois de madura reflexão, exemplo e norma da moderação que convém ao estado conjugai, de hora em diante o numero dos ajuntamentos carnais fica
fixado em seis por dia: este justo e necessário limite constituirá
uma regra fácil mas permanente e imutável, embora contraste com
as exigências feminis".
Funcionámos em uma ação de fundamento semelhante, na qualidade de perito do Ministério Público: — Na inicial, o Autor acusava a esposa de sofrer de ninfomania, fato em que baseava seu pedido de anulação do casamento.. Na reconvenção, a esposa, levantava acusação de impotência do marido, dizendo que as relações
sexuais que ele lhe proporcionara, em um periodo de meses apenas,
nunca foram diuturnas e logo passaram de 3 a 2 por semana, tornando-se hebdomadárias ao fim do segundo mês, para, no terceiro,
ia serem trimensais, e bimensais no correr dos restantes meses. O
parecer por nós prestado, no tocante à sexualidade do marido,
consta da transcrição do laudo respectivo, inserto no capitulo de
Observações.
Ao nosso ver, o que ocorre em casos tais como este, em que a
esposa contava 20 anos de idade e ele 21, é que a vida conjugai
resultou para ambos na mais irremediável desgraça, de sorte que os
dois desejavam uma solução real para sua situação, a qual não deveria ser o desquite, posto que o desquite mantê-los-ia acorrentados um ao outro, pelo restante dos seus prováveis dois terços da
existência, jamais podendo aspirar à felicidade de um novo lar legalmente constituído, prohibidos de constituir uma família livre e
digna de todos os direitos. Eis porque pretendiam, por fundamentos jurídicos falhos buscar a anulação do casamento. O remédio,
naturalmente, seria outro.

DIAGNÓSTICO DA IMPOTÊNCIA PSÍQUICA

DIAGNÓSTICO DA IMPOTÊNCIA PSÍQUICA
Muito diversa é a feição diagnostica da impotência psíquica,
segundo consideramos o problema no terreno da Medicina Clínica
ou no campo da Medicina Legal. E' evidente que, do ponto de
vista clínico, as dificuldades são nulas. Aqui, são os próprios pacientes a procurar, expontaneamente, o médico declarando sua
doença e pedindo remédio, muito embora, uma que outra vez,
busquem especificamente remédio para outros males, que maior tormento lhes causam — um estado de indefinível angústia, por exemplo. Mas, ainda assim, em meio da anamnese, vem a revelação da
impotência sexual e, não raro, figurando com seus efeitos subestimados .
Em face da Medicina Legal porém, o problema diagnostico da
impotência psíquica reveste-se de considerável importância, principalmente porque tem que assentar sobre o fato de que o homem
não foi capaz de consumar o ato sexual normal. E' óbvio que devemos admitir aqui perfeita higidez somática do homem, não servindo para argumentar aqueles casos, aliás bem caracterizados, de
homens acometidos de súbitas e graves enfermidades na noite
nupcial e que, dest'arte, estão física e temporariamente incapacitados para a função sexual. O que devemos considerar, pois, são as
provas de impotência psíquica do homem de perfeita saúde somática . O problema cerca-se da maior delicadeza, podendo apresentar
circunstâncias da maior complexidade.
Em regra, impõe-se o exame de ambos os cônjuges. No
homem, o exame físico não apura condições capazes de responder
pela impotência sexual. Na mulher, que alega a impotência do marido e afirma sua virgindade, o exame físico deverá ser cuidadosamente procedido, a fim de apurar se os caracteres himenais eviden-
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ciam inelutável virgindade, isto é, um himren de consistência delicada e, pois, pouco elástico, orla bem larga delimitando pela distensão um óstio exíguo (da ordem de l centímetro de diâmetro), convincente por todos os caracteres anatômicos, de que o congresso
sexual não poderia ter sido consumado sem que, necessariamente,
deixasse vertigios, tais que rupturas ou cicatrizes. Não obstante,
vem de molde lembrar aquelas possibilidades de apresentar a esposa litigante o himen isento de rupturas ou cicatrizes, não permitindo, embora, afirmar-se a virgindade, por isso que os caracteres
anatômicos da membrana "custodia da virgindade" são de molde a
conceituar a "complacência" ou "tolerância" himenal — tão grande
seja a amplitude do óstio e a elasticidade himenal - - ou, ainda,
por serem os caracteres himenais intermediários entre os dois tipos
extremos, o da virgindade indiscutível e o da complacência franca,
suscitando dúvidas na apreciação do perito e, por isso mesmo, conceituando aquele tipo de himen, a que se deve chamar "dubitativo".

provocações do seu amante, levando-o ac mais extremo grau de
excitação sexual, aí, porém, empenhando todos os recursos para
negar-lhe sempre a consumação sexual. Evidentemente tal é um
tipo sexual genuinamente perverso. Seu prazer sensual reside em
contemplar a atitude de sofrimento do amante ardente em desejo
sexual, ao qual nega satisfação. O sadismo é patente. Casos de
semelhante natureza constituem perversões sexuais claras, francamente integradas na patologia sexual, individualizando tipos que
dificilmente poderão escapar a uma caracterização mórbida, não
sendo de desprezar a valiosa significação da circunstância de que,
raramente, buscariam o matrimônio.

Na hipótese de ser verificada a insofismável virgindade da esposa, o perito, que procedeu, também, à sua observação psicológica,
tanto quanto possível extensa, estará habilitado a concluir pela impotência sexual do marido, dês que não comprove, da parte da
mulher, sintomas de uma moléstia caracterizada, que a leve a impedir a conjunção carnal. Aqui está a oportunidade de analisar as
possíveis alegações do esposo, relativas a uma obstinada resistência da esposa em consentir que com ela se pratique o ato sexual.
Ora, quem se opuzesse obstinadamente à prática de alguma cousa,
não viria reclamar o direito a esta mesma cousa e, muito menos, reclamar da maneira como o faz a mulher em tais condições, com o
sacrifício de todo o seu recatado pudor, impondo-se o constrangimento do exame sexologico e a revelação dos fatos mais íntimos
da sua vida sexual, tão respeitosamente secretos para si que nem ao
menos deles trata com as mais íntimas amigas. Forçoso é reconhecer que tão grande sacrifício somente pode ser ditado pela reinvindicação de um irrenunciável direito. Mas, poder-se-ia argumentar que, nos domínios da sexualidade mórbida, seria admissível um tipo, qual aquela personagem central de "La Femme et lê
Pantin", de Pierre Louis, a qual, já sendo perturbadora figura por
seu físico prenhe de encantos, esmerava-se ainda em voluptuosas

Há, realmente, e até perfeitamente normal, am certo grau de
relutância da mulher, que. pela vez primeira, vai entregar-se ao
homem para o ato sexual. O homem que, pela primeira vez satisfaz aos desejos sexuais da mulher, terá que, previamente, vencer
um certo de grau de resistência nela criado pela educação e pelo
meio social — é o parecer de Freud. Aliás cumpre assinalar que,
não só na espécie humana, a fêmea, apezar das suas naturais faculdades de atração, opõe ao macho uma instintiva resistência,
cuja finalidade é a de exaltar sua excitação sexual. Ao ver de Fere,
"a tendência à relutância, que se manifesta na maioria das mulheres, constitue na realidade um meio de sedução".
De Mme. de Lambert, colhe-se o pensamento: "O pudor é tão
necessário aos prazeres que é preciso conserva-lo mesmo nos momentos destinados a perdê-lo". Ao revés, o macho possue os predicados necessários à conquista da fêmea : - "Em quase todas as
espécies, o papel do macho na atividade sexual tem um caracter
agressivo ou ao menos provocador" (Darwin). Ao homem é, pois,
que compete a iniciativa na conquista da mulher e ele deve reunir
habilidade bastante para fazê-lo bem, porquanto a iniciação sexual
da mulher, comummente, traz-lhe uma decepção, oferecendo-lhe, a
princípio, um prazer menor que o ansiosamente esperado. A falta
de relutância por parte da mulher, ou, de perseverante iniciativa
por parte do homem traduzem degeneração do instinto. Atente-se,
a respeito, nas notórias degenerações da prostituta constitucional
(parecer de Pauline Tarnowsky, citado por Fere). J . P. PortoCarrero, estudando os três tipos femininos da sociedade moderna,
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descreve o que evoluiu da primitiva espôsa-sêrva das hordas primevas, da maneira seguinte: "a mulher que, reconhecendo no
homem o ente egoísta e poderoso, se lhe entrega para senlir prazer
ou para dar prazer. Os dois primeiros tipos (os da espôsa-filha e
da espôsa-mãe) se encontram no domínio conjugai; o terceiro é representado principalmente pela prostituta; assim como os serves
passaram de escravos gratuitos a criados remunerados, assirn
também a mulher-sèrva, que era esposa em troca de sustento, hoje
exige a paga em dinheiro pelo seu serviço de amor".
Vale ainda considerar, nesses casos em que é exuberante a
convicção da virgindade da mulher sadia, uma eventual declaração
do esposo, no sentido de que é potente em face de outras mulheres,
assim pretendendo invalidar a imputação que lhe faz a esposa. Evidentemente, poderia tal fato, se verdadeiro, provar, apenas, que a
sua impotência sexual somente subsiste para esta determinada
mulher e não para outras. Mas, ainda que assim, o alegado não
aproveitará ao esposo contestado, uma vez que é1 precisamente à
esposa que interessa a virilidade do marido. À hipótese figurada
Aracteriza a impotência relativa, ao contrário da impotência absoluta, que seria a ausência de poder sexual para qualquer mulher.
"Para o fim do casamento, o que interessa é a capacidade sexual
de um cônjuge em relação ao outro. De que vale, para a mulher,
a potência do marido fora do leito sonjugal, se neste a sua virilidade fracassa" (Almeida Júnior).
A propósito, ainda do diagnóstico da impotência psíquica,
convém lembrados, somente para enfatizar a afirmação de que práticas semelhantes são totalmente inaceitáveis pela Ética Profissional, bem como até contra-indicadas do ponto de vista psicológico,
os chamados "Congressos", que os antigos hábitos judiciários
franceses adotavam por determinação dos Tribunais da Oficialidade. Dão uma fiel idéia de tais «congressos», as descrições
feitas por Guy de Chauliac, citado por Mahon e transcrito por
Thoinot, e a de Vincent Tagereau, reproduzida por Brouadel, as
quais aqui transcrevemos na mesma ordem:
"O médico sendo autorizado pelo magistrado examinará minuciosamente e considerará o temperamento e a conformação das
partes destinadas a geração; isto posto, ele escolherá u'a matrona
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esclarecida e experimentada no assunto, a qual nomeará, ordenando que marido e mulher deitem-se juntos na presença dela
vários dias; ela os conclamará a trocarem carinhos, beijarem-se,
abraçarem-se, esfregarem-se; far-lhes-á beber alguns remédios
destinados a estimular o apetite sexual, os quais serão indicados
pelos médicos, untar-lhes-á as partes genitais com ungentos adequados diante da combustão de hervas afrodisiacas; encerradas
as providências, ela contará fielmente ao médico tudo quanto, tenha
visto e tiver ocorrido entre ambos; de tudo estando informado,
ele fará um relatório conciencioso aos magistrados.
"Após terem as partes prestado juramento de que se esforçarão de boa fé e sem dissimulação em consumar a tarefa do matrimônio, sem opor impedimento de uma parte ou de outra, após
também terem os peritos jurado que farão um fiel relatório do que
se passar no Congresso, uns e outros se retiram para uma câmara,
adrede preparada, onde o homem e a mulher são novamente visitados, o homem para saber se nada tem de imperfeito..., a mulher
para verificar o estado de sua parte pudenda e por este meio conhecer a diferença de sua abertura e dilaíação antes e após o
congresso, e, pois, se a introdução foi feita ou não. . . Em alguns
processos, as partes são examinadas, mas da cabeça aos pés, detidamente, etiam in podice, para saber se nada existe nelas que possa
facilitar ou impedir o congresso, as partes pudendas do homem lavadas com água morna (resta saber para que fim) e a mulher
posta em meio banho, onde permanece algum tempo.
"Posto isto, deitam-se homem e mulher em um leito, em pleno
dia, de forma que cerradas as cortinas, cumpre ao homem o dever
de pôr em evidência sua potência, cohabitando sexualmente com a
parceira, consumando a conjunção carnal, oportunidade em que
muitas vezes surgem altercações vergonhosas e ridículas, o homem
a deplorar que sua parceira não lhe permita fazer e impeça a
intromissão, ela protestando e dizendo que ele quer introduzir-lhe
o dedo e por tal meio dilatal-a e abril-a. Poderia ainda ocorrer
que, qualquer que fosse a ereção do homem, ela o impedisse, uma
vez que se lhe não seguram as mãos e os joelhos, o que não é
possível fazer. Enfim, tendo permanecido as partes no leito pelo
período de uma ou duas horas, os peritos são chamados, ou, se já
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estão enfadados, vêm expontaneamente, si sint viri, aproximam-se
e abrindo as cortinas, informam-se do que se passou entre as
partes e examinam de novo a mulher para verificar se ela está mais
aberta e dilatada que antes da experiência e se a intromissão foi
feita; também, an facta sit emissio, ubi, quid, et quale emissum, o
que não fazem sem lanterna e óculos as pessoas que deles carecem
pela avançada idade, nem sem pesquizas muito sujas e odiosas.
Fazem um relatório verbal do que se passou no Congresso ou
(para dizer melhor), do que eles admitem que tenha ocorrido aos
juizes, que estão em companhia dos procuradores e advogados da
Igreja no mesmo alojamento, ou sala ou quarto a parte, aguardando o fim desse ato. "
Diz Thoinot que a prática dos "Congressos" foi prescrita
após o processo do marquês de Langey, por decreto do Parlamento, em janeiro de 1677. E' que o marquês havendo sido submetido às provas do Congresso com sua esposa, foi declarado impotente e anulado seu casamento. Novamente casado, o marquês
teve com sua esposa sete filhos. O Direito Canônico persistiu admitindo que a não consumação do ato sexual constituía base de
anulação do matrimônio, relatando ainda Thoinot que uma instrução do Santo Ofício, de 1858, a propósito da bula de Benedito XIV, datada de 1741, transcrevia as normas que deviam ser
obedecidas no exame do marido e da mulher nos processos de
anulação de casamento por fundamentos tais.

A INTERPRETAÇÃO DA IMPOTÊNCIA
PSÍQUICA

A INTERPRETAÇÃO DA IMPOTÊNCIA PSÍQUICA
A análise psicológica procedida, por psicanalistas do renome
de Freud, Stekel e Ferenczi, entre outros autorizados, em homens
que os procuravam, queixando-se de impotência sexual, apezar de
sua perfeita saúde física e idade plenamente viril, revelou, também,
nos mesmos a existência dos chamados estados neuropatologicos.
Nestes estados, já distinguira Freud as neuroses e as psiconeuroses. As neuroses revelam sintomas somáticos e psíquicos que parecem de natureza tóxica e são "geralmente sintetizadas sob o conceito de neurastenia". Sua incidência prescinde de um fator hereditário e pode ser originada por certas anormalidades perniciosas
da vida sexual, além de menos intensa participação de influências,
também nocivas, da cultura. Já nas psiconeuroses, "é mais importante a influência hereditária e menos transparente a causa".
O método psicanalitico, permitindo descobrir os sintomas de tais
enfermidades, verificou serem "de caráter psicógeno, dependendo
da ação de complexos inconcientes (reprimidos) de representações" . Os complexos - - agrupamentos de unidades ideológicas
conjugadas e saturadas de afeto (Freud) -- foram revelados pelo
mesmo método, permitindo verificar o conteúdo, geralmente sexual
dos mesmos. O conteúdo sexual tem sua origem nas necessidades
sexuais insatisfeitas desses individuos, de forma que os sintomas
da psiconeurose representam o substitutivo da satisfação sexual.
"Desta forma, diz Freud, haveremos de ver em todos aqueles fatores que prejudicam a vida sexual, impedem sua atividade, ou,
desvirtuam seus fins, fatores igualmente patogênicos das psiconeuroses" .
O impotente psíquico é um neurótico ou um psiconeurotico,
ou, ainda, para usar a expressão com a qual Stekel englobou neu-
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roticos e psiconeuroticos, o impotente psíquico é um "parapatico".
Ao perito médico, o impotente sexual não vem, é lógico, revelar a
sua incapacidade sexual, a sua neurose obsessiva, ou a sua angústia, tal como faz ao psicanalista clínico, que ele expontaneamente procura, para mitigar seus padecimentos. Ao contrário,
nessa hipótese, ele vem deliberado a ocultar tudo quanto lhe pareça capaz de transparecer sua insuficiência sexual. Todavia, há
que considerar, dentre as neuroses e psiconeuroses, os mais variados graus de intensidade, conceituando neuróticos do mais leve
grau, tidos mesmo, universalmente, como indivíduos normais e
neuróticos de intensidade grave, identificados rapidamente como
enfermos. Assim, é que, entre muitos exemplos passíveis de serem
lembrados, está o do multiforme supersticioso, que retrata fielmente uma neurose compulsiva. O que ocorre em tais casos é que
o indivíduo é compelido por um imperativo irracional a executar
um ato injustifcavei em face do raciocínio lógico (Lutz). À prática compulsiva dos neuróticos consiste em atos absurdos, extravagantes, que não resistem à menor análise crítica perante a
razão. Todavia, o indivíduo, muita vez indivíduo esclarecido, incide com freqüência e irresistivelmente em sua prática. Veja-se o
exemplo do indivíduo, que, participando de um jogo de cartas,
cruza fervorosamente os dedos médio e indicador, toda vez que
a um dos seus adversários cabe jogar. E' que ele "racionaliza" o
fenômeno, admitindo que, sem esse gesto, a vitoria do adversário
é certa. Outro exemplo seria o daquele indivíduo que não pode
deparar um automóvel, sem que repare no seu número e, por tal
imperativo, chega a ponto de voltar, muitas vezes do caminho,
para repara-los melhor, se não o tiver feito bem. Estes exemplos
configuram tipos neuróticos, de cuja atuação na vida social ninguém
diria ser anormal. E' que os sintomas exteriorizados são de feitio
brando e não trazem prejuízos ou desagrados a terceiros. Exemplificando em contrário, qualquer pessoa sensata há de reconhecer
que a cleptomania caracteriza uma doença. Com efeito, o cleptomaníaco é impelido por um ato impulsivo a furtar objetos de valor desprezível. Só a evidente desproporção entre o valor do objeto furtado
e o risco iminente da enorme humilhação e vergonha a que se expõe.
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além da circunstância de não precisar do objeto furtado, caracterizam bem o aspecto mórbido do ato praticado. Da mesma forma,
é mórbida a conduta de um indivíduo irrefreavelmente impelido a
exibir os órgãos sexuais a uma jovem, que se lhe depare, longe da
vista de outras pessoas. Em ambos os casos, na cleptomania ou
no exibicionismo, o neurótico cede a uma satisfação erótica, auferindo da prática do ato um prazer sensual só comparável ao orgasmo. Esses neuróticos, que têm seus sintomas caracterizados
sob a forma de atos anti-sociais, causando ofensas e danos à coletividade, de maneira patente, são facilmente identificáveis como
enfermos.
Entre os tipos extremos daqueles que gozam de perfeita
saúde mental e aqueles outros que a têm notoriamente comprometida por neuroses, há, evidentemente, um número inestimavelmente grande de indivíduos, que apresentam estados neuropatologicos de sintomas velados, quer do ponto de vista da intensidade com que surgem nos seus atos habituais na sociedade, quer
sob o aspecto da limitação do âmbito em que os revelam. Assim,
é que podem ser os seus sintomas apenas evidentes na órbita da
sua vida doméstica e, pois, fora da vista da coletividade em que
vivem, portanto, só do restrito conhecimento daqueles que com
eles residem, como até mesmo podem os seus sintomas neuróticos
se revelarem, exclusivamente, na esfera da sua vida sexual e,
neste caso, somente deles terão conhecimento os que houverem
de ser compartes. Muitos há, ao revés, que exteriorizam uma verdadeira profusão de sintomas, atenuados ou não, francamente perceptíveis pelos circunstantes, ou, mais reservados no consumaremse e, pois, menos aparentes. Eis porque os impotentes psíquicos
podem perfeitamente caracterizar sua neurose, revelando seus sintomas por meio de impulsos multiformes, desde aqueles francamente denunciadores da moléstia, pelo caracter anti-social ou criminoso (cleptomania ou piromania) ou mesmo desagradável, até
aqueles outros sintomas que são vistos apenas como extravagantes
exquisitos ou «engraçados», dentro de uma gama de variação infinitamente extensa. Claro que, em qualquer das hipóteses, existindo sintomas neuróticos, poderá coexistir a impotência psíquica.
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proviniente que é dos mesmos "fatores patogênicos das neuroses que
prejudicam a vida sexual, impedem sua atividade, e desvirtuam seus
fins".

xuais. E', porém, de toda oportunidade acentuar que, dentre essas
feições caracterológicas, podem ser apreciadas as mais vastas amplitudes de sintomas, oscilando entre os limiares extremos da atenuadissima neurose, a que se não imputa doença e as fronteiras
da enfermidade jnelutavelmente caracterizada. Igualmente, será
dedicado um capítulo à masturbação. comquanto não seja ela um
aspecto caracterologico da personalidade, tendo em vista, porém,
mostrar que ela, é sintoma da impotência psíquica, mas que não
participa da gênese da impotência.

Todo este raciocínio nos mostra a razão pela qual, em face
de um impotente sexual, em que se não verifica uma causa somática, devemos proceder a uma análise psicológica profunda. É verdade que, na hopótese já conceituada do interesse médico-legal,
diante do problema jurídico da anulação do casamento, o exame
psicanalitico do homem encontra sérias dificuldades, como é aliás,
de fácil compreensão: — Ele não deseja passar por impotente e, na
melhor hipótese, aceita a sua impotência sexual apenas em relação à
sua esposa, a quem procura atribuir toda responsabilidade do seu
insucesso, insistindo na sua virilidade plena com outras mulheres.
Nestas condições, tanto quanto possível, o homem se empenha em
ocultar muitos aspectos da sua conduta, temendo que assim revele
qualquer detalhe que deixe transparecer alguma cousa secreta da
esfera da sua sexualidade. Traduz bem esta preocupação o fato
que se passou com um homem, autor de uma ação de anulação de
casamento, por nós periciado. Em dado momento da palestra que
com ele mantivemos, declarou que gostava de «tests» matemáticos,
acrescentando que até já formulara um problema com as letras do
própria nome e, a uma pergunta nossa, informou que também gostava de charadas e palavras cruzadas. Tudo foi dito com particular entusiasmo, mas o periciado modificou por completo sua
atitude eufórica, ao perceber nosso interesse por tais informações
e chegou mesmo a declarar, contrafeito, que extranhava o nosso
interesse em saber tais cousas porque não via relação alguma entre
elas e a impotência sexual.
O estudo analítico do impotente s psíquico impõe-se, consequentemente, a fim de que, apezar das dificuldades, o perito possa
vislumbrar o fundamento neurótico da impotência psíquica. No
interesse de tal trabalho, exporemos, em capítulos seguintes,
alguns dos aspectos caracterologicos da personalidade, coexistindo
com os quais, tem sido, freqüentemente, observada a impotência
psíquica. São o feiticismo, o misticismo, a influência das correntes
carinhosa e sensual, os pendores profissionais, a abstinência, o
narcisismo, o colecionismo, a servidume sexual e os impulsos se-
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PROGNÓSTICO DA IMPOTÊNCIA PSÍQUICA

O aspecto prognóstico da impotência psíquica reveste-se de
particular significação, tanto do ponto de vista clínico quanto social e até mesmo considerado do ponto de vista médico-legal. Com
efeito, o art. 219 do Código Civil Brasileiro, em seu inciso III,
conceitua como "erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge",
"a ignorância, anterior ao casamento, de defeito físico irremediável ou de moléstia grave e transmissível, por contágio ou herança,
capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou sua descendência". Vê-se, pois, a necessidade de considerar a irremediabilidade da impotência psíquica.
Referindo-se ao número avultado de impotentes que viu,
observou e analisou, caracteriza Stekel os diversos graus de dificuldade que encontrou nos trabalhos psicoterapicos dos seus doentes. Tem, a propósito, estas expressões : "Quem poderia vangloriar-se atualmente de saber por onde o psiquismo chega ao físico?"
— "As neuroses são doenças do amor. O neurótico ainda não
encontrou seu amor; o médico lhe dá a coragem para descobri-lo
e. quem procura, acha. O médico afasta as pedras do caminho do
seu doente, que, então, pode livremente dirigir-se ao seu objetivo."
Pondo de parte a fundamental diferença existente entre
aqueles que, expontaneamente, procuram o médico para remediar
^ua impotência e aqueles outros que, contrafeitos, chegam aos peritos para verificação de uma acusada impotência, não há como
contestar que, de um modo geral, a remediabilidade da impotência
psíquica é difícil. A principal razão do insucesso na cura reside
em que os impotentes têm o núcleo da sua neurose caracterizado
por uma condição rebelde, profundamente instalada no recesso da
sua alma, a qual ele não consegue definir. E' um verdadeiro con-
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flito psíquico que traz o neurótico, na sua bipolaridade espiritual,
anelando e desprezando o objeto de amor, amando e odiando, com
tendências à monogamia e à poligamia, carente de liberdade e ansioso por um laço de amor, alardeando autoritarismo e incidindo
na submissão. E' uma fonte de domínio que o impele indecisamente e cuja intimidade ele próprio não consegue perscrutar.
Ora, o essencial na recuperação do neurótico é o seu desejo
de cura, é a sua vontade de libertar-se da doença. Cabe aqui reconhecer que esta vontade de curar-se não existe, na maioria dos
casos. O impotente não possue o grau preciso de deliberação, a
fim de emancipar-se dos sintomas neuróticos, por isso que estes
são inconcientes. Não importa, para tanto, que ele diga e repita
que deseja a cura. Especialmente naqueles casos em que o indivíduo tem prazer nos sintomas que a neurose lhe proporciona, o
Império da parte afetada da sua personalidade passa a constituir
verdadeiro dique aos interesses terapêuticos. Nesta particular hipótese, enquadram-se aqueles múltiplos casos em que a causa da impotência reside em uma perversão, da qual o paciente aufere
prazer erótico. Dificilmente, ele renunciará a este prazer sensual,
que lhe propicia a prática perversa, em busca de um objeto de
eleição, que ele sempre rejeitou e que, na melhor hipótese, para
ele, representará uma sensação desconhecida, incerta e duvidosa,
diversa dos anelos da sua predileção. Importa muito que a escolha do objeto e do tipo sexual é do domínio inconciente (Chamfort, Schopenhauer, etc.), de sorte que só uma resolução inconciente poderia modifica-la.
Se considerarmos agora o caso do impotente sexual, em face
da situação médico-forense da anulação do casamento, não haverá como contestar o vulto que assumem as condições que se
alinham em favor da irremediabilidade. Efetivamente, nesta contingência, o neurótico encontra-se compelido, muito contra sua
vontade, enfatizamos, a tratar dos assuntos que constituem seus
interesses sexuais. Mais que isso, o neurótico é conduzido a uma
situação em que se pretende a sua revelação detalhada de tudo
quanto se refere aos seus pendores amorosos e aos seus anelos.
Ora, precisamente tudo isto constitue o núcleo de um conjunto de
imagens e sentimentos, que o paciente reserva avaramente no es-

conso da sua alma, dele não consentindo em dar conhecimento a
ninguém. Eis o motivo pelo qual o paciente, em face de tal injuntura, mantém-se reservado sobre as intimidades afetivas que lhe
são indagadas, omitindo o que pode nas suas declarações e, tanto
quanto possível, ocultando os sintomas que percebe terem relação
com a sexualidade. Muita vez, chega à infidelidade nas respostas
dadas aos peritos e no relato de atos que lhe são imputados. Suas
revelações devem ser apreciadas com certa reserva. Todas estas
circunstâncias constituem, por certo, percalços a mais na observação do médico-forense. Aliás, tal conduta do cônjuge impotente
é compreensível, pois que, se para ele já é desagradável ter que
cogitar de assuntos da esfera sexual, os quais deseja manter em
segredo, evidentemente, muito mais penoso ser-lhe-á ter que trata-los com pessoas que estão autorizadas a indagar dos mesmos
e que o fazem com a mais ampla liberdade. Este só fator seria
bastante idôneo para acentuar seu sintoma neurótico, posto que
vem representar uma nova injúria ao neurótico. Por outro lado,
o impotente pode estar satisfeito com a sua situação neurótica, de
tal modo que, não empreste maior significação às decisões quaisquer que possam resultar para sua condição civil — a saciedade
sensual nos próprios sintomas supera tudo. Além do mais, no seu
pensamento desvirtuado, o cônjuge não terá empenho em curar
sua impotência para eleger em objeto de amor, precisamente aquela
que não lhe inspirou estímulos capazes de valorizar os seus próprios encantos.
A primeira observação transcrita neste trabalho é referente a
uma anulação de casamento, em que o Autor pleiteia a anulação,
acusando a esposa de não permitir a consumação do ato sexual,
por obstinada resistência. Após a realização da perícia, o Autor,
encontrando acidentalmente um dos peritos, o do Ministério Público, procurou tratar do assunto e o fez com a maior naturalidade, terminando por dizer que esperava obter a anulação do matrimônio com fundamento em sua impotência psíquica. Tal atitude
como que traduz seu contentamento com a própria situação, não
emprestando maior significado à repercussão que semelhante sentença pudesse provocar em relação à sua pessoa, isoladamente, ou,
em face da sociedade a que pertence.

FEITICISMO

FEITICISMO
Buscando satisfazer à tensão sexual, o homem visa ao coito,
fenômeno que consiste na conjunção dos órgãos genitais e que é
o fim sexual normal. Este ato sexual cerca-se de condições preparatórias, traduzidas pela contemplação e contactos, os quais,
embora não mobilizem propriamente os órgãos sexuais, não são
considerados perversões e são até reputados absolutamente dentro
dos limites da normalidade. Em tal caso se consideram os beijos
•— contactos das mucosas labiais de ambos os parceiros - - estimados como de grande valor sexual. A contemplação do objeto
sexual permite a valorização não apenas dos órgãos sexuais mas
de todo seu corpo, o que importa em enleva-lo num todo e até
mesmo a superestima-lo do ponto de vista psíquico, pelas suas
manifestações de toda ordem. Eis porque não há absoluta limitação sexual ao coito e sim também supervalorização sexual de
atos que fazem interferir outras regiões do corpo. Ao ver de
Freud, haverá perversões se houver «transgressões anatômicas dos
domínios corporais destinados à união sexual", ou, "persistência
nos atos preparatórios com o objeto sexual, que, normalmente,
devem ser rapidamente vividos na rota para a conjunção sexual".
Assim é que, por exemplo, o emprego da boca, para conjunções
com os órgãos genitais, constitue perversão, o que não ocorrerá
na hipótese dos beijos. Ainda sobre o assunto, admite Freud que
a sensação de "repugnância" teria intervenção decisiva na caracterização das perversões constituídas pelas mencionadas topo-inversões e, para o aspecto peculiar de tal fator, lembra como é convencional o conceito de "repugnância", argumentando em tal sentido com o exemplo do quanto é repulsiva a idéia de utilizar, por
exemplo, a escova de dentes do mais encantador objeto de amor.
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Nestas condições, a sensação de repugnância e a supervalorização libidinal são forças oponentes, de cujo valor relativo dependem os limites do corpo interessados no fim sexual.

imperiosa necessidade da presença de um elemento extranho aos
órgãos sexuais e até ao corpo da pessoa visada, só ele capaz de
desencadear todo impulso sexual imprescindível ao coito, já porque, em alguns casos, de tal ordem é supervalorizado o "feitiço"
que a sua só excitação é por si mesma um fator de deflagração libidinal, determinando a resolução do estado de tensão, produzindo um gozo sensual, em tudo idêntico ao orgasmo. Destarte,
vê-se que o feiticista encontra um obstáculo na marcha normal
para o fim sexual, uma que outra vez, desvirtuando de tal maneira
a evolução da tensão libinal fisiológica que, paradoxalmente,
vem a conduzi-la a uma legitima renúncia ao objetivo real que é
a cópula carnal.

Fora já dos limites da normalidade sexual, podemos ver interessados, no objetivo sexual, outras partes do corpo que não os
órgãos sexuais, até mesmo para o comércio sexual, qual seja o
ânus, fato que traduziria, para o instinto sexual, a «intenção de
apoderar-se do objeto sexual na sua totalidade". E' que "as mucosas anal e bucal reclamam um direito a serem consideradas e
tratadas como sexuais". Todavia, ocorrem ainda outras hipóteses
em que o objeto sexual se apresenta substituído da mais desapropriada maneira, no que tange ao fim sexual. E' o caso do objeto
sexual ser constituído por partes outras do corpo que não as até
aqui apontadas, ou, por objetos inanimados, mas em relação estreita com o parceiro, já pelo uso, já pela preferência. Tal é o
caso da supervalorização dos pés, ou, das mãos, da nuca ou dos
seios. E' também, o caso da representação sexual que pode significar a contemplação de um sapato ou lenço, de uma combinação
ou uma fita, de uma calça ou de uma renda, etc. "O substitutivo
do objeto sexual normal, diz Freud, compara-se, e com razão, com
o "feitiço", no qual os selvagens vêm corporificado o seu Deus".
Há casos em que a consumação do fim sexual exige que o
objeto sexual possua uma condição feiticista, sem a qual haverá
verdadeira renúncia ao ato sexual normal ou mesmo perverso. O
parceiro haverá que possuir uma determinada cor do cabelo, ou,
da pele, ou, um especial perfume, ou, certa peça do vestuário, ou,
um penteado tal, ou mesmo um requinte outro de vaidade, para
que se desencadeie o impulso sexual. Outros feiticistas têm o
"feitiço" inteiramente dissociado do objeto sexual e até mesmo,
em alguns, se torna o "feitiço" o próprio objeto sexual. Também
os há, em que o "feitiço" é um defeito físico, ou, um odor desagradável de excreção. Aqui, a "repugnância" é vencida pela supervalorização da libido. Há que reconhecer, porém, que o feiticismo oscila 'entre graus diversos. Dentro de um certo limite está
compreendido na normalidade, mas, em muitos casos, está francamente nos domínios da patologia sexual, já porque imponha a

Feiticismos de variado gênero são relatados pelos tratadistas, outros tantos focalizados na literatura, além de outros identificados em casos de nossa observação na sociedade, consoante
passaremos a ver: - - Krafft-Ebing cita o caso do marido que
perdeu o atrativo sexual pela esposa, que se tornara esbelta; igualmente, de outro que tinha pendor especial por uma determinada
"toilette" da mulher; de um terceiro, ainda, que era particularmente enlevado pela maneira de andar da esposa. — Afrânio Peixoto refere um caso de "feitiço" constituído pelo cotovelo e outro
pelo grande pedartículo. - - Ouvi, certa vez, falar do poder fascinador que sobre um médico exerciam as mulheres vesgas e, posteriormente, alguém, que conheceu sua esposa, declarou que ela
apresentava tal defeito. - - Também Descartes, o filósofo fundador da Ciência Moderna, ao que dizem, apreciava as vesgas.
"Aliás, — diz Afrânio — estrabismo e buços ligeiros são "chamas
sexuais". — Também, observámos um jovem ilustrado, que desempenhava função oficial elevada, confessar com entusiasmo o
especia.l prazer que lhe causava contemplar os calcanhares que as
mulheres passaram a exibir, por força da moda que trouxera os
sapatos sem talão. - - O poder de fascinação dos olhos e dos
seios é consagrado: - - Uma das personagens de Menotti dei
Picchia, no "Jucá Mulato", busca do curandeiro o balsamo com
que mitigar a dor da paixão, que lhe inspirara o fascinante olhar
de uma mulher e, volve-lhe o curandeiro: "À peçonha da cobra
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eu curo. Cure quem souber o veneno que há no olhar de uma
mulher". — Fausto, referindo-se a Margarida, a eleita de seu
apaixonado amor, pede a Mefistofeles, incarnação do demônio,
que o dominava: - "Procura-me um lenço que tenha apertadc
seu seio, algo com que alimentar meu amor!" - O autor de "Mar
Morto" assim descreve a heroina Rosa Palmeirão, cheia de bravura máscula e de encantos físicos: - "Rosa Palmeirão era mulata de olhos verdes, que usava navalha na saia e tinha nádegas
que balouçavam como proa de saveiro". -- Àfrânio cita um poeta
que apressava-se em presentear cada nova amante com uma camisola de seda preta. - - Gémy refere um feiticista que tinha fascinação pelas perucas: -- somente consumou o ato sexual no terceiro dia após o casamento, quando obteve que a esposa se "ornasse" com uma peruca; ao fim de 5 anos, havia 2 filhos do casal
e uma coleção de setenta e duas perucas. - - Por igual, são citados os feiticistas que têm motivos nos cabelos femininos: -- Chegavam à violência e eram conhecidos por "cortadores de trancas".
Igualmente, os "cortadores de peliças", colecionavam as trancas
ou pedaços de peliças, que obtinham atacando violentamente suas
portadoras. A contemplação do "feitiço" proporcionava-lhes satisfação sexual. - - Garnier alude a um de tais feiticistas que
tinha o orgasmo rasgando roupas femininas. — Rouband um outro
subornava empregados de hotéis, a fim de obter permissão para
cata-los nos leitos femininos. —.- Diez menciona um feiticista que
tinha o orgasmo rasgando roupas femininas. — Rouband um outro
que só podia exercer o coito com mulher vestida e calçada. —
Magnan o de um, ao qual somente a mulher deitada e de touca
lhe facultaria o coito. - - Entre numerosos casos curiosos, refere
Stekel os seguintes: - - Um homem costumava passear entre as
praças da Madalena e da Ópera, em Paris, determinando, então, a
uma mulher, que caminhasse adeante dele de maneira bastante
provocadora, a fim de que outros homens lhe fizessem propostas;
isto posto, ele pagava à mulher e ia-se embora satisfeito. Outro
comparecia diariamente aos jardins do "Palais-Royal", onde entrava em contacto com uma mulher, com ela sentando-se em um
banco, para fazer-lhe propostas de natureza sexual e quando obti-
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nha pleno acordo, tremia de alegria e pagava cinco francos, retirando-se em seguida. -- A Krafft-Ebing revelaram que, na Friedrichstrasse, em Berlim, as prostitutas passavam a claudicar sempre que viam aproximar-se determinado homem, o qual tinha verdadeira atração sexual por esse defeito físico. Montegazza, que
atribuiu ao sentido do tato a primazia no despertar o instinto sexual, cita a declaração que lhe fez certa senhora, a propósito dos
perfumes vegetais: - "Sinto tão grande prazer ao cheirar uma
flor que me parece cometer um pecado". Referindo-se à possibilidade de uma poderosa impressão olfativa causar uma violenta
paixão, Fere narra o seguinte fato: - "Em 1572, realizaram-se no
Louvre os casamentos do rei de Navarra com Marguerite de Valois e o do príncipe de Conde com Marie de Clèves, dotada, dizia
o jornal Étoile, de uma particular beleza e candura e com dezesseis anos de idade. Após ter dansado muito tempo e estando algo
incomadada pelo calor ambiente, essa princesa dirigiu-se ao vestiário, onde uma das camareiras da rainha-mãe fê-la trocar de camisa. Ao sair, o duque d'Anjou entrou no vestiário para ageitar
sua cabeleira e, por descuido, enxugou seu rosto com a camisa que
a princesa acabara de tirar. A partir de tal momento, o príncipe
sentiu pela princesa violentissima paixão". - - Gilberto Freire, no
capítulo de "Casa-Grande 6 Senzala", em que trata da influência
do escravo negro na vida sexual do brasileiro, diz: "Conhecem-se
casos no Brasil não só de predileção mas de exclusivismo: homens
brancos que só gozam com negra. De rapaz de importante família
rural de Pernambuco conta a tradição que foi impossível aos pais
promoverem-lhe o casamento com primas ou outras moças brancas
de famílias igualmente ilustres. Só queria saber de mulecas. Outro
caso, referiu-nos Raoul Dunlop de um jovem de conhecida familia escravocrata de sul: este para excitar-se diante da noiva
branca precisou, nas primeiras noites de casado, de levar para a
alcôva a camisa úmida de suor, impregnada de budum, da escrava
negra sua amante. Casos de exclusivismo ou fixação. Mórbidos,
portanto; mas através dos quais se sente a sombra do escravo negro
sobre a vida sexual e de família do brasileiro". - - Mas, bem dos
nossos dias, referia delicado poeta a peculiaridade semelhante de
um cidadão, homem de destacada projeção social e apreciável cul-
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tura, conhecedor como poucos da arte colonial brasileira: - - ele
saía em busca de negras, as quais selecionava pelo mais tipicamente
olfativo critério; de uma feita, uma de tais eleitas, antes de internarse na alcôva, dirigiu-se ao banheiro, onde o comparte veio surpreende-la fazendo a higiene de uma das axilas; dissera-lhe que interrompesse tais cuidados e, como ainda assim insistisse a preta, alegando que o calor a fizera suar muito, volveu ele, em tom veemente,
dizendo-lhe: "Se lavar o outro lado, poderá ir embora'"

MISTICISMO

MISTICISMO
Stekel chama particularmente a atenção para o fato de que «em
todos os neuróticos é possível observar uma atitude emocional em
relação ao problema religioso". Analisando o problema, entre
outros fatos observados, salienta a atitude ambivalente de alguns
neuróticos, os quais podem surgir como ateistas e livre-pensadores, ora contestando a existência de Deus, ora fazendo chistes
com os padres ou ainda externando ódio fanático ao clero, embora devam ser, na realidade, convencidos de um sentimento religioso profundo, sem o que não dispenderiam uma carga emocional tão forte para combater uma coisa que não julgassem existir.
Ha, pois, que suspeitar do seu ateismo. Seriam tais neuróticos
indivíduos religiosos, por assim dizer, envergonhados de manifestar sua religiosidade. Muitos desses ateistas e livre-pensadores
supreendeu Stekel entre impotentes, que poude analisar. Outro
resultado das suas observações foi a possibilidade de identificar
quase sempre um período de religiosidade mais ou menos acentuada na vida dos neuróticos, embora reconhecendo as dificuldades encontradas para sua determinação. Assim é que tais pacientes, muitas vezes, chegam a concender informações detalhadas
quanto às suas atividades sexuais, com suas experiências e insucessos, todavia, opõem obstinada relutância à revelação de coisas
ligadas às suas práticas religiosas, as quais procuram sempre
ocultar. Eles conservam um serviço religioso secreto, que lhes merece inestimável significação. Muitos possuem o "culto das relíquias", consistindo importante elemento de elucidação descobrir
que coisas têm para eles este valor secreto de relíquias. Em
outros, pode existir a crença de serem predestinados a uma grande
missão e aí se encontram os indivíduos que têm sua neurose fixada
Srn Cristo. Noutros, ainda, podem perdurar formações mentais com
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o significado de relíquias, como naqueles indivíduos que não conseguem dormir sem pronunciar uma oração inteira, que era recitada desde a infância, ou, uma frase da dita oração, ou, às vezes,
uma palavra que para eles a condensa toda. Por igual, outros
podem ser lembrados, em que essa forma de neurose compulsiva
pode revelar-se pelo desempenho de verdadeiros cerimoniais. E' o
caso de certos indivíduos que não conseguem recolher-se ao leito
a não ser que antes realizem uma série de abluções, ou, diferentes atos confusos, quais sejam, ajoelhar-se repetidas vezes, esfregar as mãos, prostrar-se ao chão, curvar-se várias vezes etc. Um
verdadeiro ritual, enfim. Todos estes atos obsessivos constituem
restos de um período religioso, ainda conservados à guisa de norma
e atestam o "desaparecido esplendor" da fase de religiosodade,
diz Stekel.

quanto que, para eles, a mulher representa o símbolo do pecado, o
coito chega a ser a execrada abominação. Nestas condições, desviam-se do objeto sexual normal e buscam o "feitiço", nos cabelos, nas mãos, nos olhos, nas peças de roupa, etc., onde vêm fixar
toda sua libido. Eles estão obstinadamente apegados às suas
abstrusas crenças por meio de ingentes esforços com os quais
visam a uma recompensa celestial. E, nestes empenhos, chegam ao
domínio das privações de toda ordem, principalmente, na esfera
da sexualidade -- é a forma neurótica, que se traduz pela impotência psíquica mistica, a qual, muitas vezes, se encontra até
durante o casamento, quando constituiria, então, uma auto-punição por "pensamentos maus", tendo em vista, à guisa de recompensa, obter o perdão celestial. Todos estes grupos, que acabamos de enunciar, de indivíduos, cuja conduta é repassada de atos
compulsivos e que, aliás, figuram comumente, na sociedade como
perfeitamente normais, Stekel identificou entre um grande número
de impotentes sexuais, que o procuravam para curar sua impotência, da mesma forma que um "cardiopata procuraria um cardiologista", para usar a feliz imagem comparativa de Lutz.

Outro feitio de devoção, que ocorre com indivíduos que se
dizem livres de elos religiosos é o dos visitadores de igrejas, que
têm a preocupação de dissimular a motivação real de tais visitas.
Sempre dizem que foram aos templos, para admirar suas magníficas pinturas e primores arquitetônicos, ou, para ouvir sua maravilhosa música e até para usufruir da tranqüilidade que possuem,
jamais dirão que ali os levou um empenho religioso da consciência.
De outras feitas, as devoções secretas, aquelas tendências religiosas que se revestem de misticismo, se transformam em sentimento ético, que oscila entre vários graus, caracterizando, por
exemplo: indivíduos que passam a ter iniciativas no sentido de
salvar a humanidade ou pessoas que adotam ou criam novas religiões. Em todos esses grupos, também Stekel encontrou impotentes, que sacrificaram sua sexualidade pelo culto da sua crença.
Em suma, constituem pessoas que vivem a estimular uma crença
de misteriosa possibilidade de comunicação entre o homem e a
divindade (misticismo) . Seus pensamentos se elaboram, utilisando
sempre uma ordem de ideais de pura fantasia, renunciando inteiramente à realidade das coisas. Vivem apegados às suas convicções no sobrenatural. Entre tais tipos de personalidades podem
ser assinalados muitos feiticistas, diz Stekel. O feiticismo significaria, então, uma fuga da realidade que a mulher representa. En-

A INFLUÊNCIA DAS CORRENTES CARINHOSA
E SENSUAL

A INFLUÊNCIA DAS CORRENTES CARINHOSA
E SENSUAL
O processo evolutivo que conduz a libido até seu estado normal e definitivo, assegurando ao homem uma perfeita conduta erótica, está também condicionado a duas componentes, cuja convergência fisio-psicologica è imprescindível - - a "corrente carinhosa"
e a "corrente sensual". Destas a "corrente carinhosa" é a mais
antiga, tendo surgido nos primeiros anos da vida, uma vez que
participa do próprio interesse constituído pelo instinto de conservação e, pois, anela as pessoas da família e as amas e preceptores.
Consoante verificação analítica de neuróticos, os instintos sexuais
elegem seu primeiro objeto, orientados pelas funções do instinto
de conservação e, neste particular, os "carinhos" dos pais e das
pessoas que assistem à criança lhes causam uma impressão afetiva
incontestável, contribuindo para dotar o seu psiquismo de ponderáveis cargas eróticas, de tal forma que sua influência se fará
sentir no ulterior desenvolvimento sexual do indivíduo. Destarte,
as fixações carinhosas da infância persistem e predominam até
que, com a puberdade, a eclosão do interesse sensual desperte a
"corrente sensual". Então, os desejos de satisfação da sensualidade orientam os impulsos do indivíduo em busca de um objeto
sexual e, em tal sentido, são, desde logo, focalizadas aquelas pessoas que lhes despertaram maior afeição na infância por isso que
lhes dedicavam mais carinhosa assistência, as quais constituem os
«objetos da eleição primaria infantil», qualificados também de certo
erotismo. Todavia, interfere aí a barreira moral contra o incesto,
já erigida a esse tempo, e disso resulta que a busca do objeto sexual seja desviada para outro grupo de pessoas, extranho ao circulo familiar, o que importa em orientar o processo evolutivo da
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libido para uma situação de realidade normal, em que a atividade
sexual seja amparada pela plenitude da energia instintiva psíquica.
Ainda assim, porém, inconcientemente, pode perdurar na escolha
do objeto sexual a condição de semelhança com aquelas pessoas a
quem anelaram desde a infância.

cedido com pessoa, que idealizavam com a pureza da mãe ou da
irmã e que a elas estavam inconcientemente identificadas.
Àldous Huxley, em seu "Eyeless in Gaza" (Tradução espanhola de Júlio Irazusta, sob o título "Con los esclavos in Ia noria"),
cria uma personagem - - Brian Foxe, filho de Mrs. Foxe. Essa
dama era muito mais jovem que o esposo, de tal forma que, logo
após o nascimento do filho, a ele dedicou-se exclusivamente, educando-o sob os rigores dos sentimentos místicos, que também a
dominavam. (Para Freud, neste casos de débil potência sexual do
marido, a mulher sexualmente insatisfeita e atormentada por tantas
inquietações, o mais das vezes, refugia-se na neurose e, buscando
um objeto sexual, concentra sobre o filho único uma exagerada
ternura, para ele transferindo toda sua necessidade de amor) .
Já homem, Brian Foxe enamorou-se de Joan Thursley, jovem inteligente e de primorosos dotes morais, de quem se fez noivo, empenhando-se em trabalho intenso, a fim de obter meios que lhe
permitissem o casamento. Eis que, após uma expansão afetiva, na
qual Joan manifestou-se mais ardente ou sensual nos beijos. Brian
mostrou-se visivelmente contrafeito, presa de contrangimento, que
o tornou esquivo e de sentimento animadverso.

O desenvolvimento progressivo da libido nas condições indicadas poderá ser comprometido ou por uma «interdição real», que
se oponha à eleição do objeto sexual, ou, por uma prevalência
das fixações carinhosas infantis, que, embora devendo ser demovidas, tenham persistido, mercê da poderosa carga erótica de que
foram dotadas na infância. Em tal hipótese, poderá resultar que
a libido, sendo desviada da sua evolução normal, busque refúgio
na fantasia, revigorando as imagens das fixações primitivas, de
sorte que tudo se realizará, intervindo a barreira moral contra o
incesto apenas para manter no inconciente a corrente sensual, que
se orientou para tais objetos (mãe, irmã, ama) . A corrente sensual terá, então, atividade inconsciente. Não haverá eleição de
objeto sexual normal. À atividade da "corrente sensual" se traduzirá pelo onanismo, resultante dos impulsos da seqüência ideativa fantasista, os quais, reversivelmente, constituem estímulos para
as próprias fantasias arquitetadas.
Casos se oferecem de certos homens, que, na seleção do tipo
ideal de esposa, pretendem ti»-lo irjpntifiradn com os atributos semelhantes aos da própria mãe ou irmã. É que, sob o domínio das
fixações afetivas infantis, tais pessoas lhes parecem dotadas das
mais excelsas virtudes. Assim, o ideal construído é o de uma esposa, cuja pureza dalma tenha o ornamento da mais terna candura. Se, porém, a conduta da mulher eleita, em face das manifestações eróticas desses homens, apenas confirmando sua condição humana, revela interesse sensual, a barreira do incesto é capaz
de inibir-lhes o impulso sexual. E' que, imaginando provida de
imaculada inocência a mulher escolhida, chegam a ponto de esquecer a condição humana da mulher e a não compreender as suas
expansões sexuais perfeitamente dentro dos limites da normalidade. A inibição do impulso sexual do homem resultaria, no caso, do
sentimento de repugnância surgido. Haveria um sentimento de
culpa pela prática do incesto, uma vez que o ato sexual seria pró-

OS PENDORES PROFISSIONAIS

OS PENDORES PROFISSIONAIS
Tratando do problema da abstinência sexual, diz Freud que
a capacidade de empenhar em fins diversos a energia original do
instinto sexual depende não só da tempera constitucional do
homem como até da sua profissão. Assim, é que julga, para os
artistas, uma atividade sexual intensa como um estímulo à sua
capacidade criadora, enquanto que os homens dedicados às atividades científicas possuem maior aptidão à abstinência, até porque
dela se beneficiariam seus estudos com as energias do instinto
sexual, advindas através da sublimação. «Devemos provavelmente
os mais altos êxitos civilizadores às contribuições de energia conseguidas deste modo para nossas funções anímicas». Julga mesmo
o outor citado que a abstinência é incompatível com os «espíritos
enérgicos e independentes», com os «pensadores originais», ou,
«valorosos reformadores»; coexistiria, ao revés, nos indivíduos incapazes de destacadas atuações nas coletividades.
A ver de Rank, «o poeta representa o tema da criação baseada na tendência do homem a perceber o mundo circundante
com a repetição dele próprio.»
No seu «Pcint Counter Point» (tradução brasileira de Erico
Veríssimo), Aldous Huxley descreve, nas personagens John
Bidlake e Edwn^j Tantamount, a sexualidade do artista e a do
cientista: "John Bidlake tinha quarenta e cinco e estava na plenitude de seu ta^nto e de sua reputação de pintor; era belo, grande,
exuberante, descu/doFo; grande amigo do riso, grande trabalhador,
grande comedor, bebedor e arrebatador de virgindades.
«A pintura é uni ramo da sensualidade», -- replicava ele aos
que lhe censuravam o modo de vida. «Ninguém pode pintar um
nu EÍ não aprenJt»-, de cor o corpo humano com as suas mãos,
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pois, para mobilizar toda energia de seu pretendente. Entrevejo
seus pés, seus joelhos, assim como suas coxas e seus quadris.
Quando e onde?... mas, então, ela se me escapa e se afasta!
Ela é Daphne, ou Sylphides, louca, cortesã ou virgem. . . antes de
tudo. porém, a poderosa Isis, esposa de Jehovah! Além do mais,
ela é, era, permanece e persistirá imutável, intangível, inexpugnável e indestrutível: seu nome é Verdade!».
Considerando, porém, a questão da variação da potência em
relação à profissão, diz Stekel que, comumente, os médicos enunciam os burocratas e intelectuais entre os impotentes, ao passo
que aludem à grande aptidão sexual dos militares e atletas. Igualmente, Fürbringer opina que, se a burocracia facilita a impotência,
ao revés, o «sport» auxilia a cura dos débeis sexuais: «O burocrata
e o intelectual são com freqüência inimigos da vida sexual, pretendendo que ela aniquila seu trabalho. Não há dúvida de que
se abandonarem a mesa de trabalho para o passeio nos campos,
certamente, preencherão melhor seus deveres conjugais. A vida
anti-higiênica dos médicos os classifica ne5ta categoria de abstêmios» .
Em última análise, porém, Stekel afirma que não é a profissão
que desvia, diminui ou aumenta a atividade sexual do homem.
A maioria dos homens que se dedicam quase fanàticamente ao
seu trabalho, o fazem por possuírem um objetivo sexual secreto,
superestimado e indesvendável. Assim, o indivíduo que possua
tendências homossexuais, das quais não se queira convencer, ou,
até porque sejam as mesmas inconscientes, buscará uma profissão
que o satisfaça porque o afaste da companhia da mulher e, pois,
das oportunidades de amor. Da mesma forma, inúmeros homens
dados à intelectualidade, embora casados, são tidos como «assexuais». A razão é que, não mais encontrando em suas esposas
qualquer atrativo sexual, eles se dedicam inteiramente aos misteres
científicos no que empenham até um grande contingente de energia
sexual sublimada. Stekel chega a ser categórico no sentido de
afirmar a ausência de nexo entre a profissão e a impotência sexual:
«Jamais verifiquei que certas profissões tenham tido qualquer influência sobre as faculdades sexuais, já para diminuí-las, já para
exacerbá-las». É conhecida a maneira particular pela qual é

com os seus lábios e com o seu próprio corpo. Levo minha arte
a sério. Sou incansável nos meus estudos preliminares». Para
Hilda, Bidlake trouxe a revelação de seu próprio corpo, todas as
suas possibilidades físicas. Lord Edward não passava de uma
espécie de criança, um menino fóssil conservado no corpo de um
homem muito alto e de idade madura. Intelectualmente, no laboratório, ele compreendia os fenômenos sexuais. Mas prática e
emotivamente, era uma criança, uma criança fóssil dos meados
da era vitoriana, conservado intacto com todas as timidezes infantis naturais e todos os tabus adquiridos das duas tias solteironas, muito amadas e muito virtuosas, que lhe tinham substituído
a mãe morta, com todos os princípios e prejuízos espantosos absorvidos de mistura com as exquisitices de Mr. Picwick e de Micawber. Ele amava a sua jovem esposa, mas amava-a como podia amar
uma criança fóssil dos anos 60 -- timidamente, pedindo desculpas
— pedindo desculpas por seus ardores, pedindo desculpas por
seu próprio corpo e até pelo de Hilda. Não em palavras expressas,
naturalmente, porque a criança fóssil era muda a força de ser
tímida, mas por uma resolução silenciosa de ignorar, uma maneira silenciosa de fingir que os corpos não têm realmente nada
a ver com os ardores e que estes, de resto, não existem realmente.»
Stekel analisa minudentemente o problema da escolha das
profissões: — Na maioria das vezes, elas são adotadas fortuitamente, Salienta a origem erótica das artes. Exemplifica com as criações
de Wagner e Goethe, nas suas personagens Tristão e Werther.
Também, refere a influência dos estudos matemáticos na conduta
sexual e cita uma carta de Multatulis a um amigo: - "Tenho confiança... espero encontrar uma simplificação para o método trigonométrico; todos os alunos ser-me-ão agradecidos; tenho ainda
muitas coisas a descobrir nesta ordem de idéias. Que maravilhosa
poesia é o despertar da tímida natureza, com a investigação das
suas formas, a descoberta dos seus procedimentos, o estabelecimento das suas dimensões, a penetração da verdade até o seu útero.
Que voluptuosa a matemática! E e u . . . que louco!... Sou seu
amigo!
«Na verdade, ela não me repele bastante para se tornar misteriosa, para permanecer desejável, cobiçãvel e atraente; não tanto
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visada a matemática, atribuindo-se-lhe, em geral, grande importância, a ponto de considerar-se argumento ponderável o devotamento de certos indivíduos aos estudos matemáticos. Evidentemente, a razão de ser ou não impotente não está no empenho
com que o homem se dedica à matemática, mas, em condições
ligadas à sua peculiar sexualidade. De fatos ocorridos com pessoas
conhecidas, recordamos o episódio seguinte: - - uma jovem cheia
de encantos pessoais e de incontestável distinção, noiva de um engenheirando, a quem dedicava sincero amor e com o qual veio a
casar-se, em certa ocasião, fez esse apelo a um comum e fiel
amigo de ambos: «dize-me cousas bonitas como sabes dizer». E,
a uma natural ponderação do amigo, esclareceu: «X» (o noivo)
somente me fala de matemáticas e de matemáticas.» — Era mesmo
notório o prazer inexcedível que ao aludido «X» proporcionavam
os assuntos matemáticos, de tal sorte que, ao lado da noiva, ele
desprezava os encantos da sua companhia, enveredando pelas divagações matemáticas. Mas, o fato é que nem todos os matemáticos são assim e a regra é mesmo diversa. Eis que Stekel
menciona, entre outros, o caso de um grande matemático que
marcou sua vida por prodigiosa atividade sexual, para contestar
a afirmação de que as lucubrações matemáticas arruinam o poder
sexual. Aliás, mostrando que, também neste terreno, freqüentemente, se confundem as causas com os efeitos, insiste o Autor
em que um grande número de impotentes assim se revelam por
não terem encontrado as satisfações sexuais por que anseiavam e,
então, escapam da neurose, buscando um gênero de trabalho ;i
que se apegam. Há potentes e impotentes sexuais em todas as
carreiras e profissões. Entre os militares, as proclamadas faculdades sexuais importaram até nesta manifestação de Bacon:
«Porque os guerreiros seriam os únicos amantes ? Antes creio
que tal idéia foi concebida, da mesma forma que sucede ao uso
do álcool, para encontrar uma compensação ao perigo quotidiano».
Todavia, Stekel aponta inúmeros impotentes dentre eles. No que
tange aos intelectuais, não têm menor capacidade sexual que os
camponeses ou os operários. Ao contrário, a cultura estimula a
sexualidade, conquanto esteja sujeita a perturbações nervosas.
Sobre o tema, opina Havelock Ellis: «Devemos considerar que
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com a cultura intelectual a capacidade sexual aumenta. Lucrécio
já o notara, mas, parece-me, depois dele, ninguém duvidava».
Uma outra coincidência insistentemente lembrada é a da impotência sexual nos médicos. Mas, com Stekel, convém ponderar
que muitos neuróticos, em busca da cura, se tornam médicos.
À preocupação de identificar profissões geradoras de impotência
sexual não escaparam sequer os filósofos. Aduziu-se mesmo como
argumento o celibato de muitos: Nietzsche, Kant, Schopenhauer,
etc. «Por minhas observações pessoais, conclui Stekel, os poetas,
os artistas e todos os intelectuais têm uma vida sexual mais intensa que a maioria dos homens comuns».
Um fato, porém, freqüentemente observado é que as atividades desenvolvidas sobre temas abstratos constituem fontes de
sublimação das faculdades sexuais, sobretudo quando as pessoas
nelas se empenham com exagerado interesse. Ora, a matemática,
cálculo dos números, das relações, das extensões, do equilíbrio e
do movimento, é a mais abstrata e a mais precisa de todas as
ciências, de tal forma que A. Comte chegou a considerá-la um
método e não uma ciência. Eis uma poderosa razão pela qual é
ela particularmente visada como responsável pelos eventuais distúrbios da potência sexual daqueles que à sua cultura se dedicam
por demasiada maneira.

ABSTINÊNCIA SEXUAL

l

ABSTINÊNCIA SEXUAL
Apreciando os fatores do nervosismo, ou, inquietude espiritual
da atualidade, Freud cita Ehrenfels, que saliente a influência do
que denomina «moral sexual cultural». A esta presidiria a proibição de todo comércio sexual fora da monogamia conjugai, adulterada, todavia, pelas transgressões sexuais do sexo masculino.
Outras muitas causas são apontadas como responsáveis pelo nervosismo da atualidade, todas caracterizando, em seus diferentes
aspectos, as exigências impostas pela vida cultural moderna.
— É o paciente que confessa ao médico: «Todos, em nossa
família, temos adoecido dos nervos, por pretender ser alguma coisa
mais do que permitia nossa origem.»
De W. Erb, colhe-se o parecer seguinte: «O simples enunciado de uma série de fatos gerais já é bastante para demonstrar
nosso postulado: as extraordinárias conquistas da idade moderna,
os descobrimentos e invenções em todos os setores e a conservação do terreno conquistado contra a competição cada vez maior
não foram alcançados senão mediante um enorme labor intelectual
e só com auxílio dele podem ser mantidos. As exigências impostas à nossa capacidade funcional, na luta pela existência, são
cada vez maiores e só podemos satisfazê-las pondo em jogo a totalidade das nossas energias anímicas. Simultaneamente, as necessidades individuais e a ânsia de prazeres aumentaram em todos
os setores; um luxo inaudito generalizou-se a ponto de atingir
camadas sociais a que jamais havia atingido antes; a irreligiosidade, o descontentamento e a ambição intensificaram-se em vastos'
grupos de populações; o extraordinário desenvolvimento do comércio e as redes telefônicas e telegráficas que comunicam as partes5
do mundo modificaram radicalmente o ritmo da vida: tudo é
azafama c agitação; a noite se aproveita para viajar, o dia para
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os negócios e até as viagens de recreio exigem esforço do nosso
sistema nervoso. As grandes crises políticas, industriais ou financeiras, levam sua repercussão a círculos sociais muito mais
extensos. A participação na vida política generalizou-se. As lutas
sociais, políticas e religiosas, a atividade dos partidos, a agitação
eleitoral e a vida corporativa intensificada ao infinito acaloram
os debates e exacerbam cada dia mais os espíritos, roubando o
tempo ao descanso, ao sono e à recuperação de energias. A vidn
das grandes cidades é cada vez mais requintada e intranquila.
Os nervos exgotados buscam forças em excitantes progressivamente mais fortes, em prazeres acentuadamente apurados, com
os quais aumentam sua fadiga. A literatura moderna busca seus
temas de preferência em problemas suspeitos, que fazem fermentar
todas as paixões e fomentam a sensualidade e a ânsia de prazer
e o desprezo de todos os princípios éticos e todos os ideais, apresentando aos leitores figuras patológicas e questões psicopáticosexuais e revolucionárias. Nosso ouvido é super-excitado por u'a
música ruidosa e violenta; os teatros mobilizam todos os sentidos
com suas representações excitantes e inclusive as artes plásticas se
orientam preferentemente para o feio, repugnante ou excitante sem
constrangimento de apresentar aos nossos olhos, com indesejável
realismo, o mais horrível que a realidade pode oferecer-nos.»
Já Krafft-Ebing assim se manifestava: «Em nossas modernas
sociedades civilizadas, é infinito o número de homens, cuja vida
encerra uma pleiade de fatores anti-higiênicos mais que suficientes
para explicar o desenvolvimento do nervosismo, pois tais fatores
atuam preliminar e principalmente sobre o cérebro. As circunstâncias sociais e políticas e, mais ainda, as mercantis, industriais e
agrárias, das nações civilizadas sofreram, no curso do último decênio, modificações que transformaram por completo a propriedade e as atividades profissionais e citadinas, tudo corn sacrifício
do sistema nervoso, que se vê obrigado a reagir ao incremento
das exigências sociais e econômicas com um maior gasto de
energia, para cuja recuperação, além do mais, não se lhe concede
suficiente descanso.»
Fator a que se não pode, no entanto, recusar participação
na gênese de neuroses e, aliás, condição já focalizada por alguns.
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é o que consiste no fato irrefutável do progressivo desequilíbrio
entre o número avultado de motivos de excitação sexual a que está
o homem permanentemente exposto, nos dias que correm, e cada
vez mais insistentemente, e o muito mais limitado número de
oportunidades que se lhe oferecem para a correspondente satisfação sexual. Efetivamente, a excitação sexual está hoje por quase
toda parte e em todos os motivos e pretextos. A prova disso não
exige esforço. Basta que comparemos os primitivos trajes amplos e
múltiplos que, outróra, cobriam a totalidade do corpo feminino
com i.s veste? colantes, exíguas e quase singulares das mulheres
da nossa era, que, oferecendo uma impressão objetiva da forma
e da dinâmica corpórea, já por si constituem um excitante irresistível . Mas, não basta isso. Também os cuidados de beleza do
trato feminino - - os dentes bem cuidados, a pele tratada, a requintada pintura que exalta nos lábios o encanto, o perfume sutil,
a exibição do busto, a ostentação que os apurados «soutiens» conferem ao que sustentam, os graciosos sapatos e jóias, os refinamentos dos cabelos, etc. Tudo isso já de si constitui razão de
inelutável excitação sexual caracterizada pela simples presenç?
da mulher. Mas, ainda há mais. A propaganda de tudo ou quase
tudo explora como argumento dominante a beleza física da mulher.
É a mudher de linhas fascinantes e pouco vestida que serve de
tema aos anúncios de produtos de beleza, de produtos farmacêuticos, de cigarros, de bebidas, de roupas, de obras literárias, de
cinema, de teatro, etc. Para já não falar na praia de banho, em
outros sítios, igualmente, se encontram os motivos de excitação
sexual — a contemplação das revistas e dos jornais, da vizinhança
no «ônibus» ou no «bond», nos próprios locais de trabalho, quase
sempre o olhar encontra um tipo feminino de linhas caracteristicamente provocadoras. Claro que tal persistência na excitação
sexual não satisfeita, pelo menos em proporcional escala, pode
constituir causa de prejuízos para a sexualidade.
Estudando os estados neuropatológicos - - as neuroses e as
psiconeuroses - - verificou Freud a participação dominante do
fator sexual em sua gênese. Os sintomas dos padecimentos
acusados em tajs estados têm caráter psicógeno, todos conseqüentes à repressão de complexos inconscientes, cujos conteúdos são
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de natureza sexual e originários das necessidades sexuais insatisfeitas de indivíduos para os quais aqueles sintomas passam a
constituir uma satisfação compènsadora.
Em abono ainda de tal afirmação, mostra Freud que, já pelos
sentimentos familiares, já pela interferência da religião, quer pela
nossa evolução intelectual e moral, o fundamento da nossa cultura
tem se operado mercê da coerção dos instintos, pela qual todos
renunciamos a uma parte das nossas tendências naturais. Afrânio
Peixoto, referindo-se a existência de indivíduos sadios sem impulsos sexuais, diz: «Duvidemos, com prudência, lembrados apenas
das palavras sagradas: «há eunucos que assim nasceram do ventre
materno; há eunucos castrados pelos homens; e há eunucos que
se castraram a si mesmos, por causa 'do reino dos céus (S. Mat.
XIX, 1 2 ) » . Estes são continentes, uns com sacrifício, outros sem
pena: Montaigne, que parece destes tais, conta que Zenon, o
filósofo, só uma vez na vida se aproximou de mulher, e por civilidade, para não ser em nada exagerado. Diógenes Laercio
acusa Xenocrates de ter desdenhado a Frinéia e Laís, nem deitado
com uma, nem agredido pela outra, perdeu a continência».
À energia original do instinto sexual tem sua intensidade
condicionada ao tipo individual, não só no que tange ao seu valor
absoluto, como também no que respeita à possibilidade de sua
utilização. Está bem a propósito o seguinte parecer de Stekel :
«Por várias vezes, verifiquei que os chamados excessos são muito
mais bem suportados que a abstinência. O ponto de vista dos
médicos é tão pouco certo quanto o dos leigos, pois é ainda aí
a constituição sexual quem desempenha um papel primordial. Há
atletas sexuais e débeis sexuais, mas quanto mais aprofunde
minhas investigações tanto mais verifico que o fator está sob a
dependência preponderante do psiquismo. Talvez, eu me submeta
à idéia de que as diferenciações de potências são mínimas. A força
de atração permanece primordial em tudo que envolve o ato.
Aquele que crê prejudicar sua saúde toda vez que tem relações,
que teme as contaminações venéreas, que se subordina a obstáculos
morais ou religiosos, etc., não poderá conservar a totalidade dos
seus meios».

No imperativo de coerção do instinto sexual, uma parte da
energia sexual é deslocada e transformada em atividade cultural,
pelo processo denominado «sublimação», que consiste na «possibilidade de trocar o fim sexual primitivo por outro, já não sexual,
porém, psiquicamente com ele afim». «Precisamente os componentes do instinto sexual se caracterizam por esta capacidade de
sublimação, de trocar seu fim sexual por outro mais afastado e
de maior valor social». Também, uma outra parte dessa energia
poderá ser, eventualmente, utilizada em fixações preexistentes e
enérgicas, assim tornando-se inutilizada para fins culturais ou
outros fisiológicos e traduzindo-se nas anormalidades sexuais.
Uma terceira parte ainda poderá ser sublimada, sobretudo, pela
influência do intelecto sobre o aparelho anímico.
Qualquer que seja a proporção em que se opere a faculdade
de sublimação, o fato é que, para a maioria das constituições
humanas, faz-se mister que uma parte desta energia original do
instinto sexual seja utilizada na satisfação sexual direta. A observação de que o impedimento de tal satisfação é causa de fenômenos de natureza prejudicial mostra a crucial importância do
fato. Assim é que a total abstinência sexual, em que se resume a
renúncia a qualquer forma de satisfação sexual direta somente
poderá operar-se mediante um verdadeiro exgotamento das energias do indivíduo, tendo-se em vista a intensidade dos impulsos
do instinto sexual. A este respeito, até os autores que negam
valor à predominância dos fatores mentais na gênese da energia
original sexual e que se limitam a interpretar as perturbações de
toda ordem da sexualidade dentro do terreno anátomo-fisiológico,
admitem os malefícios que traz a abstinência sexual. Higier assim
se manifesta: «Abstração feita das concepções possíveis que explicam a origem destes diferentes sintomas pela «fome sexual» ou
pela «intoxicação sexual», pode-se verificar que em geral quanto
mais perdura a abstinência tanto mais persistentes e irreversíveis
são as perturbações que surgem nas funções sexuais». Há que
considerar que a capacidade de sublimação dominando em parte
o instinto sexual somente se encontra na minoria dos indivíduos,
já por força das suas diversas temperas constitucionais, já em
vista dos seus diferentes graus de cultura. Ademais, deve ser
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considerado o caso dos indivíduos ainda jovens, que atravessam os
períodos de após-puberdade, onde a excitação sexual é imensa,
dificilmente refreável, portanto. Nestas condições, o exgotamento
de energia necessário para reprimir os impulsos do instinto sexual,
que a abstinência impõe, conduz facilmente o indivíduo à neurose,
que se traduz pelos mais variados sintomas patológicos, os quais
passam a constituir formas substitutivas de satisfação sexual.
Todos estes sintomas têm relações íntimas com as fantasias, que
são «satisfações de desejos nascidos de uma privação e de um
ando e, com razão, denominados «sonhos diurnos». É em conseqüência da relação existente entre os sintomas e as fantasias
que a psicanálise dos "sonhos diurnos" permite descobrir e conhecer os componentes do instinto sexual dominantes no processo
neurótico. Disso dão mostras as fórmulas adotadas para desvendar os meandros dos sintomas histéricos, dentre as quais,
ressaltamos, a propósito da abstinência, as seguintes, que são as
sétima e oitava indicada por Freud: «O sintoma histérico nasce
como transação entre dois movimentos afetivos ou instintivos
nasce como transação entre dois movimentos afetivos ou instintivos
contrários, um dos quais tende para a exteriorização de um instinto
parcial ou de um componente da constituição sexual, e o outro
para evitar tal exteriorização».
- «O sintoma histérico pode
tomar a forma de distintos movimentos inconscientes assexuais,
porém, não pode carecer de uma significação sexual».

masculina não é o melhor meio de preparação ao matrimônio.
«Assim o suspeitam as mulheres e preferem entre seus pretendentes
aqueles que já tenham demonstrado sua virilidade com outras
mulheres». Passados os vinte anos de idade, já a abstinência
seria francamente prejudicial pelos fatais caminhos a que conduziria o homem. Na maioria considerável dos casos, as energias
do caráter, tão necessárias ao espírito de luta do homem, na conquista de posição na sociedade, estariam exgotadas pela luta
contra os impulsos sexuais que a abstinência impõe.

Cumpre assinalar, ainda, que o exame dos prazeres proporcionados pela atividade sexual no matrimônio, dentro da moral
sexual cultural, não revela compensação para a abstinência masculina anterior ao casamento e, também, é inegável a conveniência
de que o marido se revele à esposa com maior experiência sexual,
por isso que ela mesma assim o deseja -- é o que observa Freud,
quando apreciando o caráter voluntarioso e rebelde do instinto
sexual, na luta contra a abstinência, reconhece que a coersão,
embora temporária, do instinto sexual até o matrimônio, ditada
pela moral sexual cultural, pode resultar em que, chegada a
oportunidade conjugai de libertar seus impulsos, venha a sexualidade encontrá-los lesados por graves danos, incapazes, pois, de
cumprir a missão do instinto. Vê-se, pois, como a abstinência

COLECiONISMO

COLECIONISMO
Os colecionadores constituem tipos de particular interesse,
no que respeita à faculdade sexual. Uns, dotados de aspirações
artísticas, colecionam quadros, gravuras, porcelanas antigas, cristais, bronzes, móveis de estilo, «panncaux», etc. Outros dedicados
às ciências naturais, colecionam exemplares vegetais raros, minérios, raros espécimes biológicos, ou, tipos teratológicos, utensílios
de laboratório, etc. Quando têm gosto pelas ciências sociais, ou,
são historiadores, colecionam moedas, selos e brazões. Ainda
outros colecionadores, sem inclinações específicas, juntam toda
sorte de objetos, como sejam, tinteiros, botões, chapéus, relógios,
móveis, máquinas de costura, abotoaduras, canetas, bengalas, baralhos, etc. Também se contam os que reúnem objetos de interesse sexual, tais como «soutiens», calças, chinelas, aventais, saias,
meias e ligas femininas, brincos, etc. Mas, o que de peculiar e
comum existe em todos os colecionadores é o interesse físico que
eles conferem aos objetos colecionados. Tal interesse é apenas
comparável àquele que o homem normalmente dispensa aos objetos
de eleição amorosa. O colecionador cerca os espécimes do seu
mostruário de um carinho especialmente marcado e, em tais
cuidados, esmera-se mais que consigo mesmo. Seu interesse pela
coleção leva-o a protegê-la com toda segurança. As peças da
coleção valem para o seu dono um preço inestimável, pois que
nelas só vêm qualidades, jamais consentindo em submetê-las a
uma avaliação, temendo assim que a revelação do seu valor real
possa causar-lhe um desencantamento. É que ele ama os objetos
colecionados à maneira dos homens apaixonados — só vêm beleza
e virtudes na mulher amada («Quem ama o feio, bonito lhe parece») . Eles estão sempre persuadidos de possuírem o melhor de
tudo, sendo mesmo pretenciosos na exibição vaidosa do seu mos-
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truário tanto orgulhando-se aqueles, bem dotados economicamente,
de possuir um «autêntico Rembrandt», como um «genuíno Gauguin», ou, «une vraie porcelaine Saxe ancienne», ou, a «verdadeira espada de que se utilizou Napoleão em Austerlitz», quanto
se orgulham outros, de menores recursos, pela posse de exemplares menos custosos, aos quais, porém, suas veleidades emprestam
o prestígio de uma tradição heráldica, ou um «inestimável primor
de um artista desconhecido».
Um outro aspecto que merece destacada consideração é,
também, o da cobiça do objeto, é o desejo de posse do exemplar
visado. A cobiça do colecionador pelo exemplar que anela leva-o
a agir como se presa fosse de um impulso de posse. Em alguns
casos, é perfeitamente possível identificar, nestes quadros, as fronteiras do colecionismo com a criminalidade - - formas de cleptomania - - diz Fere. O colecionador empenha-se com o sacrifício
de tudo, até da sua norma habitual de conduta, até mesmo com o
prejuízo da satisfação de outras necessidades mais imperiosas, de
outros instintos, dês que consiga a aquisição, a posse do objeto
cobiçado para a sua coleção.
Ê típico, neste particular, o caso de um banqueiro, indivíduo
caracteristicamente ávaro, que de tudo se priva, marcando sua
vida por indisfarável mesquinhez. O observado tem um apego
extremado ao dinheiro e no seu estabelecimento permanece de
manhã à noite, mesmo nos dias feriados. À semelhança daquele
joalheiro, focalizado por Stekel, que desiludia com falsas e incompreensíveis desculpas os compradores das suas jóias, das
quais, na realidade, não queria separar-se, chamando-as de «suas
filhas», também, paradoxalmente, o banqueiro recusa os melhores
negócios, apenas vislumbrando que, com o decrescimento, embora
momentâneo, do capital em caixa, muito sofrerá o sensual prazer
que o contemplar da pecúnia lhe proporciona. Ele esquece de
que o banco deve vender sua mercadoria, porque somente encara
no fato a dolorosa partida do objeto de amor. Todavia, ainda
mais frizante nesse argentário colecionador é a maneira pela
qual, surpreendentemente, esbriza as mais avultadas somas na
aquisição de custosíssimos relógios. Tal conduta, incoerente à
primeira vista, explica-se pelo fato de serem os relógios de pul-
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seira os objetos de seus anelos, de sua paixão, de seus amores.
Por isso, ele os quer possuir, acariciar, consultar, contemplar enfevadamente, tudo de maneira só comparável ao prazer sexual que,
em outro homem normal, só poderia ser despertado por uma
mulher. Eis porque, ele não resiste à tentação, à cobiça que lhe
desperta a contemplação de novos tipos de relógios de alta classe
e, então, imagina que, se o relógio fosse de sua propriedade, poderia
traze-lo no pulso, da mesma forma que outros trazem no bolso
o retrato da mulher amada, e que se o não comprar, outro poderá
adquiri-lo e, assim, perderá aquilo por que tanto anseia. Daí, todo
sofrimento afetivo que o leva a sacrificar a série de mesquinhas
economias, que fez em cousas imprescindíveis, prodigalizando
fortunas pela posse da nova peça da coleção, semelhantemente
ao que faria um homem normal na conquista da mulher de sua
eleição.
Ao ver de Stekel, «todos os colecionadores são crianças, da
mesma forma que todas as crianças instintivamente são colecionadoras. Todos sofrem de um infantilismo psico-sexual». Ainda
o mesmo autor entende que, no colecionador, há uma fixação infantil que se traduz por meio de uma angústia mórbida, a qual
o leva a buscar sua compensação nos objetos, por isso mesmo cobiçados. Estes, porém, não satisfazem seus desejos, de sorte que
os anseios persistem e o colecionador procura novos espécimes. O
exemplar colecionado não é senão o símbolo. «A Novidade Será o
Símbolo Da Antigüidade, A Troca, A Expressão Da Continuidade,
A Instabilidade A Da Estabilidade, Somente O Impulso Permanecerá Sempre Novo.» «O Comportamento Que, Na Sua
Origem, Era Unicamente Erótico. Se Transforma, Do Objeto
Para O Símbolo». Eis as interpretações de Stekel, sobre o colecionismo. Os colecionadores são, para Stekel, indivíduos sacrificados aos seus símbolos eróticos, os quais entretêm seus apetites
sexuais em realizações imaginárias, de sorte que permanecem inquietos, colecionando sempre. Se, por exceção, se desfizerem de
uma coleção, será para iniciar ou aperfeiçoar uma outra. Eles
juntarão objetos a vida inteira. É a razão pela qual tais indivíduos,
dominados pela incerteza em suas incursões sexuais, constituem
um grupo, onde a impotência sexual é com freqüência observada.
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O colecionismo é uma modalidade caracterológica resultante
da repressão do complexo anal-erótico, da mesma forma que tantos
outros feitios do caráter de igual origem. O fenômeno da dependência de certos traços caracterológicos com o fator analerótico foi estudado por Freud, nos seus ensaios «Caráter e
Erotismo Anal» e «Transformações do Instinto e Erotismo Anal».'
Ai, assinalou Freud, a ordem, a economia e a tenacidade, como
qualidades dominantemente ligadas ao erostismo anal. «A qua-)
lidade de «cuidadoso» tanto compreende a formosura individual '
como a escrupulosidade no cumprimento de deveres correntes e '
na garantia pessoal». «A economia pode aparecer acentuada até j
a avareza e a tenacidade converter-se em obstinação, associando-se-lhe, facilmente, uma tendência à cólera e inclinações vin- \
gativas. As duas últimas condições mencionadas, a economia ei
a tenacidade, aparecem mais intimamente ligadas entre si, que com :
a primeira. São também a parte mais importante do complexo,
total. De qualquer forma, parece-me fora de dúvidas que as três s
interdependem, de algum modo.»
Sadger parte da consideração de que as crianças procuram!
reter as fezes pelo maior prazo possível, em vista de assim expe-:
rimentarem prazer, o que também Freud salientara, para corre-]
lacionar a fixação do fenômeno com certas maneiras do compor-j
tamento futuro do indivíduo. Seriam indivíduos dados a contemporizações, porém, uma vez adotadas as deliberações, seriam ré-'
solutos, pontuais e intransigentes.
Ao ver de Jones, quatro são os grupos de caracteres doj
comportamento humano, decorrentes da fixação anal-erótica:
l") a tendência a «reter», bem estereotipada nos parcimoniososJ
mesquinhos, usurários; 2") o amor à ordem, de que é claro o
exemplo dos indivíduos dados a arrumações, ordenados e apaixonados da clareza e das classificações; 3") o prazer de sujar
tudo, a mania de sujar, ou melhor, de «boriar» estátuas e paredes,!
escrever nas paredes das sentinas, ou, ainda, os atos impulsivos
de projetar tintas ou substâncias cáusticas sobre outrem. As inclinações deste grupo podem sublimar-se na cultura de artes, como
a pintura, a escultura e a arquitetura, ou, no gosto pela arte culi- :
nária, em tudo manifestando-se o prazer de manipular. No
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•4» grupo, dispõe Jones as tendências apaixonadas pela limpeza
e pelo horror à imundicie.
J . Porto Carrero mostra a «conexão lingüística psicológica»
do termo «borrar», que se emprega com o sentido de defecar e
também para significar a pintura das crianças e, pejorativamente,
a dos maus profissionais, além de traduzir, igualmente, o que é sujo
e feito para emendar (o livro «borrador» de contabilidade é o
livro em que se faz rascunhos de lançamentos comerciais).
Também, a borra do vinho e da tinta são sujas. Mas, Porto
Carrero individualizou, outrossim, entre os estudantes, o grupo
dos «reclamantes», cujo comportamento resulta do complexo analerótico reprimido - • são indivíduos «rebelados contra ordens
recebidas, reclamantes sobre notas e prêmios. Falam muito de si
e, naturalmente, dizendo bem; «contam vantagens», segundo a
linguagem popular».
Várias são, pois, as manifestações das tendências reveladas
i>o comportamento humano e 'que, tão diversas na aparência, são
realmente originadas de um fator comum. O usurário, diz Ernesto
Helo, citado por Fere, «ama o ouro e a prata, neles e por eles
mesmo. O contacto do metal é para ele uma alegria e um prazer
físico. Preferirá, talvez, a quantidade menor, mas conhecida e
vista, à quantidade maior, porém, ainda invisível». A «retenção»
e o dinheiro são símbolos anais. A linguagem popular e até tradicional já consagrou a conexão de dinheiro e excremento, de
usura e sordidez, como se vê nas expressões comuns: «chafurdar-se
no ouro», a «imunda e suja avareza», «tresandar a dinheiro».

NARCISISMO

NARCISISMO
O narcisismo, cujo ensaio científico foi produzido pela primeira vez por Havelock Ellis, consoante artigo-comentário de
Nácke, tem sua origem na personagem de Narciso, que a lenda
concebeu, filho de uma divindade das águas do rio Céfiso e de
Liriope. A lembrança vulgar, que dele restou foi a de um jovem
nu, sentado à beira de uma fonte, adorando-se em sua própria
imagem.
A maravilhosa poesia de Ovidio contribuiu para rememorar
a figura de Narciso, descrevendo-a qual a do belo jovem, que
despreza o amor da linda Echo, apaixonando-se pelos encantos
de outro jovem, que é sua imagem vista na água, onde, porém,
não reconhece a própria pessoa. Também Rousseau revigorou
a imagem de Narciso, numa obra, que, sob esse nome, foi representada na «Comedie Française», cujo argumento jocoso é a
de um jovem noivo, que dedicava especiais cuidados ao seu modo
de trajar, no qual se esmerava com os requintes só vistos no
apurado gosto feminino. Sucedeu que sua irmã, sem seu conhecimento, fez produzir seu retrato em trajes femininos, por um
pintor. Colocado o quadro em seu quarto, o jovem, de tal modo
enamorado da imagem que não identificara, empenhou-se avidamente na procura do original, adiando reiteradamente seu casamento. Dos literatos romancistas, o narcisismo também foi tema
escolhido e bem típico é o caso da personagem «Rafaela Ia Generosa», da obra «Gênio y Figura», de Juan Valera, confessando
que: após o banho: «Caio na loucura dos espelhos, que pode ser
inocente ou viciosa; eu não saberia definir; sei somente que é
um ato contemplativo, uma admiração desinteressada da beleza.
Não é a grosseira sensualidade, mas platonismo estético. Imito
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Narciso e, colocando meus lábios sobre a superfície do espelho,
beijo minha imagem». Noutros literatos, não apenas há que assinalar a focalização do tema narcisista em seus romances, como
até mesmo tal escolha já reflete o próprio narcisismo do autor.
Neste grupo, estaria Oscar Wilde, cujo romance «Dorian Gray»
revela atuações de puro narcisismo, além de se lhe atribuir caráter
auto-biográfico.

admite dois objetos sexuais primitivos no ser humano: o próprio
ser e a mulher, geralmente representada pela Mãe, ou, quem a
substitua na sua educação. Daí, dizer: "Podemos estabelecer um
narcisismo primário em cada um».

No período de autoerotismo, a criança prescinde de qualquer
objeto erótico extranho para a consecução do seu prazer. Nesse
período a libido fixa-se no próprio eu, concentrando-se no próprio
corpo, não apenas nos órgãos genitais como em outras partes que
são as zonas erógenas. Daí, o interesse afetivo da criança pelo
seu próprio corpo. A tal circunstância se deveria também o denominar-se «alterego» uma pessoa muito amiga.
Com o desenvolvimento do instinto sexual, a libido transferir-se-á a um objeto diverso do próprio corpo, cessando o autoerotismo, além de perderem as zonas erógenas sua autonomia para
ficarem subordinadas às glândulas genitais. Uma perturbação nas l
transformações da primitiva libido do eu poderá determinar sua
volta a fixar-se no próprio corpo do indivíduo, constituindo um
restabelecimento do autoerotismo, se não for mesmo a persistência
dele, pois, consoante Freud: «um certo grau de narcisismo persiste» .
A iniciativa do estudo analítico do narcisismo coube a Otto
Rank, em 1911. Posteriormente, em 19 H, Freud revelou seu j
primeiro estudo sobre o assunto, realçando o trabalho de Rank,
o qual excluirá o narcisismo do grupo das perversões, dando-lhe •
«um lugar no desenvolvimento regular dos seres». Rank teria
conferido um conceito de maior amplitude ao narcisismo, de tal
forma que ele se tornou o «complemento do egoísmo do próprio
instinto de conservação, atitude que normalmente se pode atribuir
a qualquer ser vivo». Ao ver de Havelock Ellis, sobretudo nos
indivíduos, cuja libido sofreu perturbações no seu desenvolvimento,
é que se confere ao próprio eu a qualidade de modelo, de sorte
que eles se contemplam como um objeto de amor e é o tipo do
seu objeto de amor que pode ser denominado narcisista. Freud

Da observação de Krafft-Ebing é o caso de um homem, que
se masturbava diante de um espelho, confessando que, então, uma
seqüência de idéias eróticas dominavam-lhe a imaginação, tendo
como centro propulsor o desejo de que aquela imagem fosse a de
um amante (Atito-monossexualismo de Rohleder) . A relação
entre narcisismo e homossexualismo é cogitada por Otto Rank,
que admitiu um possível homossexualismo latente no narcisismo.
Também o é por Sadger, discípulo de Freud: «Podemos dizer
que a homossexualidade é a perversão narcisista por excelência».
Igualmente, Gerster, da escola de Stekel, admitiu que o narcisismo é a ponte entre os elementos masculinos e femininos dos
homossexuais.
Freud manifestou também que «o narcisismo e o egoísmo são
uma coisa única. À palavra somente é empregada para exprimir
que este egoísmo toma uma
forma libidinosa. Pode-se dizer
ainda que o narcisismo é a forma erótica do egoísmo». Para
Havelock Ellis, «o narcisismo é a forma extrema do autoerotismo,
termo que, devo salientar, é destinado a englobar todas as manifestações expontâneas do impulso sexual na ausência de qualquer objeto definido, sendo os sonhos eróticos durante o sono o
tipo de atividade autoerótica».
Mais comum nas mulheres, onde constitui caráter de participação na vaidade e faceirice, também o narcisismo é encontradiço nos homens. São muitos os exemplos de homens narcisistas
de diferentes graus. Apontam-se os que têm a vaidade do corpo
e do galanear, além dos que a têm nas suas veleidades ou mesmo
virtudes intelectuais, não apenas julgando-se donos de inteligência
e cultura sem pares, como, principalmente, reagindo de desmedida
maneira às menores restrições a elas feitas. De uma figura, que
desfrutou certo período de relevo político, narravam atitudes do
mais requintado narcisismo. Ele punha-se diante do espelho a
mirar-se e arumar a roupa e, aprumando a gravata, perguntava
solenemente a um dos seus auxiliares: «Você acha que esta gravata

está bem ?» E, continuava a mirar-se, afagando os cabelos e a
face. De uma dessas feitas, teria ele se aproximado; ainda mais
do espelho, contemplando e acariciando com visível emoção o.v
ângulos externos das regiões orbitárias, para afinal declarar com
indisfarçável amargura: "Rugas!. . . Preciso fazer massagens!" E,,
desde então, passou a fazê-las no próprio gabinete.

SERVIDUME SEXUAL

SERVIDUME SEXUAL
Krafft-Ebing designou pela expressão «servidume sexual» o
fenômeno que consiste na extremada submissão de uma pessoa a
outra com a qual mantém relações sexuais. Para o autor a servidume sexual resultaria de um «grau extraordinário de enamoramento e debilidade de caráter, por um lado, com ilimitado egoísmo
por outra parte».
No ensaio «Sobre um tipo especial da eleição de objeto no
homem», estuda Freud, entre as chamadas «condições eróticas»,
o fenômeno da servidume sexual. A primeira de tais condições
consiste no «prejuízo de terceiro», pelo qual a eleição sexual do
•homem jamais recairá sobre uma mulher ainda livre, seja solteira,
seja isenta de qualquer interesse amoroso. Tal tipo de indivíduo
só visa mulheres sobre as quais outros homens já exercem um
direito de propriedade amorosa, tenham elas maridos, noivos ou
amantes. Agora indiferente a ele, a mesma mulher livre passará
a interessá-lo vivamente, tão logo se apegue a outro homem. Aqui
se configura o «roubo sexual» dos Don Juan (Stekel) . Esta
condição erótica atende a impulsos hostis contra o homem cuja
mulher é s roubada.
A segunda «condição erótica» traduz-se pelo fato do homem
ser amorosamente indiferente a mulheres de irrepreensível pureza,
sentindo, ao contrário, irrefreável atração por mulheres de moral
precária, cuja fidelidade sexual é passível de dúvidas, aí se compreendendo desde aquele tipo feminino que levianamente se entrega
ao «flirt», apesar de casada, até aquelas francamente infiéis, que
abertamente professam a poligamia. Seria este caso, embora com
certo exgêro, diz Freud, o «amor à prostituta». A característica
desta segunda condição é a leviandade da mulher eleita. É a necessidade imperiosa do sentimento de ciúme, fator dinamogênico
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da sua sexualidade, que leva, então, o homem a procurar e a.
unir-se à mulher que seja capaz de trai-lo.
A terceira das «condições eróticas» seria caracterizada pela
necessidade irreprimível de substituir periodicamente os tipos
sempre degradados de mulher, que elegem como objeto de sua
paixão, a cada uma das quais juram fidelidade e o mais acrisolado
amor, sendo, também, cada uma delas o tipo mais perfeito de
mulher e o mais digno de amor. Nestas condições, os tipos de
mulheres desprezíveis eleitas podem constituir até uma longa série
Cada conquista é um novo desencanto, tal como no polígamo colecionador, que Afrânio mostrou estereotipado no verso de Bilac:
- «Eu tenho amado tanto, e não conheço o amor!»
A quarta «condição erótica» é constituída por uma «tendência redentora» manifestada pelo homem, relativamente à mulher
eleita. Ele se capacita de que é imprescindível à vida da mulher
amada. Convencido de que, sem ele, ela não terá o menor apoio
moral, o homem se submete a tudo, a todos os vexames. Ela precisa
dele; ele deve «salvá-la».
Estas diferentes «condições eróticas» podem coexistir no
mesmo homem e é freqüeüníe que coexistam em um certo grau.
Lutz aponta a servidume sexual, especialmente a hipótese caracterizada pelos impulsos de certos homens que se apaixonam ou se
ligam à «mulheres que os exponham ao vexame de traí-los», como
passível de ser fronteiriça do masoquismo, do prazer obtido na
humilhação e no sofrimento, comparável, de um certo modo, ao
daqules indivíduos, que provocam negras e mulatas de baixa condição moral, recebendo, com o prazer de quem é presenteado, o
conseqüente revide da torrente de obcenidades e impropérios. Todavia, o autor acrescenta que a principal motivação pode consistir
em que a barreira do incesto faça exclusão das senhoras recatadas
do rol das que possam constituir seus objetos de eleição sexual,
por isso que, em tal círculo, não se compreendem os tipos de
apurado recato e honradez, que identificaram nas pessoas da família. Também o mesmo autor lembra uma terceira motivação
para a servidume sexual: «um defeito físico, uma inferioridade
orgânica, é capaz de levar a um forte sentimento de inferioridade,
de sorte que o portador da anomalia se sente inferiorizado e in-

capaz em face de uma mulher que não seja desprezível». Ilustra
o autor sua interpretação com a criação de Somerset Maugham no
romance «da Servidume Humana» («Of Human Bondage»), de
que maior divulgação fez a versão cinematográfica.
Freud mostra como a investigação psicanalítica da vida de
tais homens revela que todas estas formas de servidume sexual
possuem uma origem comum e que é a mesma origem psíquica
da vida erótica do homem normal. O fenômeno tem sua raiz na
própria fixação infantil do carinho na pessoa da mãe. Assim, no
que tange ao «terceiro prejudicado», ou, ao «pendor pela mulher
infiel», tanto se compreende que, na constelação materna que
preside ao seu círculo de objetos de eleição, o prejudicado seja o
pai, que pertence à mãe, como também se compreende que, apesar
de ser a mãe considerada como figura da mais irrepreensível pureza,
a antítese «mãe» e «prostituta» nada constitui de extraordinário ou
incompatível na conduta erótica futura do homem, por isso que,
no «inconciente, costumam confundir-se, em um só, elementos que
a consciência nos revela antiteticamente dissociados».
Tratando da servidume sexual, adverte Krafft-Ebing que
uma certa medida de tal servidume «é absolutamente necessária
para que o laço logre alguma duração».
No ensaio sobre «O Tabu da Virgindade», salienta Freud
como o fenômeno da primeira satisfação dos desejos amorosos da
mulher, tão penosamente refreados por bastos anos, após vencer
previamente as resistências nela criadas pela educação e o meio
social, como este fenômeno, repetimos, lhe inspira o sentimento de
união duradoura a este homem, excluindo aos demais tal possibilidade. Daí, já resultaria para a mulher um certo grau de servidume. Também, o autor observa que a reação normal da mulher
plenamente satisfeita no congresso sexual parece traduzir-se no
abraçar o homem, o que expressaria um agradecimento e promessa
de servidume. Repercutindo significativamente a vitória sobre a
considerável resistência sexual feminina viria repontar a maior
freqüência da servidume nas mulheres. Todavia, não há como
dissimular a crescente incidência do fato nos homens dos nossos
dias.
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Ainda atendendo ao particular da impotência psíquica, alude
o mesmo autor à freqüência com que se observa uma certa desarmonia na confluência das correntes «carinhosa» e «sensual», circunstância de que resulta segura restrição à atividade sexual do
homem com a própria mulher a quem vota respeito. Uma introspecção profunda permitir-lhe-ia identificar no coito uma ação impurificadora. Estes indivíduos somente desenvolvem sua atividade
sexual plena em face de uma mulher de condição moral desprezível, com a qual se expandirão, se for a hipótese, até mesmo em
atos perversos, práticas que jamais imaginariam em relação à esposa. É a razão da necessidade que os impele para mulheres de
condição ética inferior. Nelas não verão repugnâncias estéticas
e delas não temem julgamentos porque não conhecem sua vida.
A elas consagram todas suas energias sensuais. À esposa consagram os carinhos. Tal seria a gênese da escolha de amantes e
até, por vezes, de esposas, feita por homens do maior destaque
social, entre mulheres de baixa condição. A psicanálise tem verificado grande incidência de tais casos, principalmente com fundamento no poderoso fato de que, nos requintes eróticos de tal
classe de mulheres, o impotente psíquico encontrou um verdadeiro
poder de sedução, o qual venceu sua impotência. Destarte seduzido, em troca do prazer sensual tão enseiado e há tanto proibido,
ele se apegará, reconhecido, submisso, sempre pronto a justificar
as mais cruéis agressões, ou, os mais infames doestos com que
o injuriar a sua perversa e redentora eleita.

[
IMPULSOS HOMOSSEXUAIS

IMPULSOS HOMOSSEXUAIS
A apreciação dos fatores que intervém na gêneses da homossexualidade permite identificar, além da influência da componente
orgânica e da iniciação sexual, a participação, talvez mais decisiva, dos três seguintes fatores: a fixação à fase de eleição materna, o narcisismo e o temor à castração.
Assim é que, na maioria dos casos, o processo psíquico consiste em que o adolescente, que teve a sua evolução libidinal paralisada na fase de eleição provisional da imagem materna, só a ela
se ateve como objeto de afeição, de sorte que, já agora ele se
identifica com a mãe e, por isso mesmo, busca eleger objetos eróticos, nos quais ele encontre sua própria pessoa, a fim de que a
eles possa dedicar um amor semelhante ao que de sua mãe recebia.
A motivação deste fenômeno está na fixação ou aderência à mãe
e a sua persistência resulta de uma fidelidade a este primeiro objeto
eleito. Também, deste mecanismo se deflue porque sejam aí manifestas duas circunstâncias: a primeira traduzida pelo despontar
do narcisismo, o qual surge por ser mais fácil e lógico eleger um
objeto homossexual ao envés de heterossexual, uma vez que identificado à mãe, ele procurará identificar à sua própria imagem o
objeto sexual; a segunda circunstância consubstanciada no fato,
comumente observado, de que o homossexual elege, perduràvelmente, como objeto erótico, tipos masculinos adolescentes, isto é,
com aquela mesma idade em que nele eclodiu a tendência homossexual. Igualmente, fácil é admitir que desta exaltação narcísica se
infere a supervalorização do membro viril (fenômeno relacionado
com o complexo de castração) . Eis porque o homossexual não
concebe a ausência do membro viril no objeto erótico eleito e, por
isso mesmo, repele a mulher que, para ele, não representa o menor
atrativo. Correlativamente, esta renúncia à mulher como objeto
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sexual poderá traduzir, por igual, a deliberação de não competir
com o pai, que lhe inspira respeito ou medo.
Muitas vezes, salienta Freud, o fenômeno pende também da
participação de um contingente apreciável de ciúmes, de um irmão,
por exemplo, que mereça primasia nos carinhos maternos, os quais
formam a constelação dos seus anelos. Advêm daí sentimentos
hostis que, a princípio, caracterizados por desejos de agressão,
evoluem depois, por força da educação, transformando, paradoxalmente, os rivais em objetos amorosos e visados na sua eleição.

Stekel cita o caso de um observado seu, que revelou indiferença sexual pelas mulheres. Desconfiado de tendências homossexuais, obteve dos sonhos do mesmo um relatório feito logo
ao despertar. Nele, verificou um conteúdo tipicamente homossexual e, melhor perscrutando a vida infantil do mesmo, surgiu a
revelação de relações sexuais com um amigo, em sua meninice.
Ele reprimia a lembrança dos episódios homossexuais, mas, nos
sonhos, surgiam ereções, traduzindo a evocação dos mesmos
episódios.

Toda esta exposição serve aqui somente para mostrar as
razões pelas quais os homossexuais elegem objetos sexuais de sexo
igual, repelindo os de sexo diferente. Neste trabalho, não cabe,
evidentemente, maior divagação sobre detalhes da homossexualidade, todavia, devemos salientar, no máximo interesse deste estudo, que, em absoluto, o homossexual não se caracteriza por
procurar e realizar necessariamente, o comércio sexual com indivíduos do mesmo sexo. É de toda oportunidade transcrever o parerecer de Freud, tratando do «Fim sexual dos invertidos»: «O
fato importante que se deve gravar é que. de modo algum, pode
considerar-se o fim sexual como unitário na inversão; com igual
freqüência, a masturbação é o fim exclusivo e as limitações do
fim sexual — até o simples desafogo sentimental — são aqui mais
freqüentes ainda que no amor heterossexual». É notório o fato
de que muitos homossexuais têm sua conduta marcada de atitudes
absolutamente varonis, além de poderem ter constituições físicas
francamente másculas.
Não se pode olvidar, também, que muitos homossexuais não
são insensíveis aos encantos femininos, mas transportam, incessantemente, os estímulos sexuais assim recebidos para um objeto sexual
masculino.
Se acrescentarmos a estas considerações a freqüência com
que se observa nos homossexuais um acentuado pendor para a
sublimação cultural das energias do instinto sexual, compreenderemos bem de que forma poderá apresentar um indivíduo toda
a aparência e a conduta normais, em face da sociedade, porém,
manifestar-se impotente sexual perante a mulher, por força da
prevalência homoerótica (Ferenczi) dos seus impulsos sexuais.

MASTURBAÇÃO

MASTURBAÇAO
Alguns aspectos interessantes da prática masturbatória têm
constituído temas para discussão. Um deles é o de dirimir a
controvérsia em torno da correlação entre masturbação e impotência. Com efeito, é comum ouvir atribuir-se à masturbação a
responsabilidade da impotência sexual. Convém lembrada, a propósito, a violenta reação de Lõwenfeld às afirmações de Stekel,
no sentido de que não há dependência entre masturbação e impotência. Ao ver de Stekel, o fenômeno da masturbação merece
digno de ser imputado como causa de impotência sexual, menos
pelo ato em si, mas, principalmente, pela energia instintiva psíquica que o homem mobiliza no arquitetar fantasias e devaneios, nos
quais imagina como objeto sexual um tipo feminino sem par, que
é o ideal dos seus sonhos. De tal forma imperioso é o domínio das
concepções fantasistas, nestes casos, que a mulher provida dos
mais sedutores encantos físicos não reunirá jamais atrativos capazes de despertar no homem o impulso sexual traduzido em toda
sua plenitude. Em qualquer mulher, ele encontrará defeitos e
desestímulos ao congresso sexual. Se houver que explicar o fato,
inventará um defeito ou um motivo de repugnância. «Racionaliza»
a aversão criando uma falsa imperfeição física, ou intelectual ou
ética na mulher que rejeitou, ao envés de reconhecer que o verdadeiro motivo do insucesso está nele próprio. Enquanto que o
poder de ereção está sempre apto, sempre pronto ao ato masturbatório, nega-se peremptòriamente em face da mulher. É que a
inibição inconsciente se faz sentir à ereção, pela prevalência daquelas fixações carinhosas infantis, as quais constituem a constelação dominante dos seus devaneios, onde, portanto, os objetos
sexuais são, na maioria absoluta, de natureza incestuosa. A atividade sexual somente se exteriorisa pela excitação que tais imagens
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despertam. É, pois, a energia psíquica mobilizada na seqüência
ideativa de todas estas fantasias eróticas, que constitui a causa da
impotência sexual. Embora a masturbação revigore as fantasias
do impotente, ela é, também, conseqüência dos próprios impulsos
da corrente sensual, agora inconsciente e instalada na fantasia.
Assim, pois, a fantasia ou devaneio, com toda sua carga de energia,
constitui a causa real da impotência.
Entre vários outros casos, descreve Stekel o de um jovem
que, abandonado pela primeira esposa, de quem, afinal, concordou
em divorciar-se, veio a casar novamente e, com a segunda esposa
somente teve um congresso sexual normal, tornando-se impotente,
daí em diante. Sua atividade sexual resumia-se na masturbação,
não tendo ereção em presença da segunda esposa, em cuja pessoa
passou a reconhecer, imaginàriamente, uma série de restrições de
ordem física e particularmente quanto a atrativos sexuais, embora
fosse ela jovem e bonita. Ele reconhecia suas virtudes morais, mas,
não a amava de fato. Não esquecia a primeira esposa e, ao envés
sempre a recordava, principalmente, evocando, no momento da
masturbação, as suas imagens nas situações em que se apresentava na alcôva, com todos os detalhes da sua conduta erótica.
Esse homem apreciava com particular encanto o conjunto de maneiras da primeira esposa, a qual era um desses tipos de mulher
gastadeira, que tudo exige, consumindo todo seu dinheiro em seus
requintados vestuários e primorosos adornos — um desses tipos,
em suma, que, no dizer de Porto Carrero, ao homem «entrega-se
mais para seu próprio prazer do que para o dele, que nada sabe dar
de si, exigindo tudo para si — é a Espôsa-Filha». Nessa mulher,
atraiam-lhe profundamente o físico e a elegância, que o conduziu
à ruina econômica, em contraste com a segunda esposa, que tinha
economia própria, mas não tinha a mesma arte no trajar. Mais
que tudo, porém, a primeira mulher proporcionava-lhe um conjunto de liberdades no desenvolvimento da seqüência sexual, chegando mesmo ao território da perversão, o que lhe causava prazer
sem par. Entretanto, esse indivíduo não tinha inclinação pelas
perversões sexuais e, certa vez, declarou que, conjeturando meios
de conseguir prazer sexual com a segunda esposa, ocorreu-lhe n
idéia de com ela proceder ao cunilingus, idéia que foi logo repe-
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lida, julgando mesmo que a esposa deve ter a pureza de uma
vestal (é a manifestação da bipolaridade de Stekel — «há em
cada alma duas tendências opostas» — em face das duas esposas).
A análise desse neurótico veio revelar que a exaltação máxima
dos seus impulsos sexuais decorreu da posição em que a primeira
esposa, acidentalmente, se dispôs na noite nupcial, deitada no
leito, pernas abertas, uma das quais tombava levemente para fora
e apoiada em um banco. Apurada uma fixação afetiva do analisado em uma irmã, para com a qual ele ainda mantinha acentuados zelos de proteção, forneceu o observado mais minúcias
sobre as origens de tal afeição, focalizando a «reminiscência»
prazeirosa, do tempo de criança, quando a irmã, ainda pequenina,
deitada em seu colo, com uma das pernas pendentes, mostrava-se
sorridente por ser empoada. Na realidade, essa fixação carinhosa
infantil inconsciente foi revigorada na posição que, acidentalmente,
lhe ofereceu a primeira esposa na noite nupcial e encontrou estímulos
cada vez maiores nas imagens que a simples presença da mulher
lhe evocava. De tal sorte os fenômenos se passavam, que a primeira mulher constituía o objeto sexual identificado com o seu
ideal inconsciente. É de toda oportunidade recordar e é bem salientado por Freud que, de acordo com a investigação psicanalítica,
deve atribuir-se aos acontecimentos da primeira infância um posto
principal entre os fatores acidentais. Longe da primeira mulher,
somente a evocação das suas imagens, nas posições em que com ele
se mantinha, lhe permitiam a libertação dos impulsos de ereção
e apenas para a masturbação, quer estivesse só, quer em presença
da segunda esposa, despida e no leito. É que, paradoxalmente,
ele só encontrava a realidade do objeto sexual nas imagens da
sua fantasia, desprezando a realidade sexual objetiva e presente
constituída pela segunda esposa.
Nesse exemplo, ocorria também um certo grau de servidume
sexual do homem à primeira mulher, posto que o interesse sexual
que ela lhe despertava em muito superava as injúrias resultantes
da sua conduta, onde até o adultério se incluía.
Também, há que considerar a prática masturbatória encontradiça nos adolescentes masculinos, logo que se instala a função
sexual. É sabido que, nesse período, além da geral proibição da
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prática sexual fisiológica, os impulsos sexuais são pronunciadamente vigorosos e o ato masturbatório traduz um caráter de puro
autoerotismo, pelo qual o indivíduo busca o prazer pela excitação
de uma determinada zona erógena. Aqui não há, comumente,
aquela dependência entre o ato masturbatório mecânico e, por fim,
sensual com as fantasias imaginadas pelo indivíduo, as quais
concebem objetos sexuais tão perfeitos que somente são esculturados nas imagens ideais dos seus devaneios. Evidentemente,
nessa fase da existência, a masturbacão não traz conseqüências
maléficas dignas de perturbar a sexualidade do homem, por isso
que é uma simples satisfação sexual provisional. Stekel, a propósito, cliz que à masturbacão desacompanhada de fantasias não se
deve atribuir a responsabilidade da neurastenia. Rank alude à
relação «aparentemente íntima entre o narcisismo e a masturbacão».
Até mesmo na mitologia grega foi realçada a importância da evocação no fenômeno masturbatório: «Pan amava Echo, mas jamais
conseguiu possuí-la. Seu pai Hermes, apiedado de seu desejo incessante porém insatisfeito, ensinou-lhe o segredo da masturbacão,
que era, até então, desconhecido».
No que tange às poluções, verifica-se que as mesmas ocorrem
em indivíduos que observam abstinência sexual e, com alguma
periodicidade, surgem sob a forma de expulsão de produtos das
glândulas seminais, com sensação de prazer e integradas no siste- i
ma de imagens de um sonho em que domina o conteúdo sexual,
do qual comparte o indivíduo.

JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DE FAMÍLIA
AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO

DE CASAMENTO

S.R. — Autor.
N . M . R . - - Reconvinte.
Às nove horas da manhã do dia dois de maio de mil novecentos e cinqüeünta, compareceu à Seção de Clínica MédicoLegal do Instituto Médico-Legal, nesta cidade, N . M . R . , acompanhada por seus Pais, a fim de ser submetida ao exame médicojudiciário determinado na ação de anulação de casamento, em que
é autor S.R. e, afinal, respondidos os quesitos especialmente formulados. Foi, então, N . M . R . , conduzida a uma sala reservada,
onde foi, em conjunto, examinada pelos Peritos Thales de Oliveira
Dias, indicado pelo Autor, Professor Hélio Gomes, em que se
louvou a Reconvinte e Professor Nilton Sales, designado pelo
Ministério Público. Antecedentes Pessoais — N . M . R . , brasileira, de cor branca, nascida em 9 de janeiro de 1921, comerciaria,
casada, residente na Rua T. S. n.°, informa que teria nascido
a termo, porém, que o parto fora auxiliado por «forceps». Na
infância, teria tido sarampo, catapora, coqueluche e cachumba.
Teria caminhado com 12 meses, ignorando com que idade começou a falar. Jamais teria tido ataques. É a primeira filha dentre
quatro irmãs, das quais a declarante conta 29 anos, atualmente, e as
outras 26, 23 e 20 anos. Informa que, na sua infância, brincava
com outras meninas, digo, com meninas de outras famílias, sempre,
porém, na sua própria casa. Refere que iniciou seus estudos em
escola e que nunca encontrou dificuldades maiores em aprender,

— 110 —

— 111 —

posto que jamais repetiu séries escolares. Diplomou-se em peritocontador pela Escola Secundária Paulo de Frontin. Informa que
o catamenio surgiu-lhe, pela primeira vez, aos 12 anos de idade
e que o mesmo sempre manifestou-se normalmente, mantendo-se
em três dias consecutivos, faltando no 4' dia e retornando no 59,
ao fim do qual termina. Diz que gosta de conversar, não lhe
agradando, apenas, ouvir as palestras sem participar das mesmas.
Também, aprecia teatro e cinema, sendo o drama o gênero que
mais lhe agrada. Gostava de dançar, o que fazia em casas de
famílias, raríssimas tendo sido as vezes em que freqüentou a
«clubs». Declara que, há 8 anos, trabalha em uma firma comercial.
J . P . õ Cia. Ltda. (Carteira Profissional n9 X, série X, do
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio), dando-se perfeitamente com seus companheiros de escritório. Diz que, antes de
conhecer o Autor, teve outros namorados. Namorou o A. durante l ano e noivou 2 anos. Informa que sempre gostou muito
do noivo, jamais tendo ocorrido brigas. Ele não dançava e proibia que ela fosse a bailes, com o que sempre concordou. Diz que
o A. era retraído. Durante o noivado nunca tiveram liberdade,
raras sendo as oportunidades de permanecerem livres de certa
assistência da família da R. As maiores expansões amorosas,
então, não ultrapassaram aos beijos, referindo a R. que jamais
notou qualquer alteração para o lado dos órgãos genitais do A.
e que, tão pouco, ele pretendeu, alguma vez- tocá-la em qualquer
parte pudenda. Ele, era um rapaz respeitador e, de uma feita,
contou-lhe que teve uma namorada que o chamou de bobo. Diz
que, por diversas vezes, o A. conversou sobre questões sexuais e,
principalmente relativas a filhos, o que fazia em termos técnicos.
Durante o noivado, o A. comparecia à casa da R. às terças,
quintas, sábados e domingos, deixando de fazê-lo mais tarde às
terças-feiras, em vista de cansar-se muito com seu trabalho habitual. Todavia, telefonava diariamente. Informa que certa vez,
após ligeira divergência, o A. deixou de dar notícias durante 15
dias, tornando às boas, em vista de um telegrama do Pai da Ré,
pedindo esclarecimentos. Refere que, dias antes do casamento.
o A. mostrava-se muito nervoso, revelando preocupação com sua

Mãe, que ficaria só. Informa que o casamento civil realizou-se
no dia 15 de setembro de 1950, digo, de 1949, no Pretório e que,
a noite, os Pais da R. ofereceram um jantar aos padrinhos e à
Mãe do A . , ao qual esta última não compareceu e o próprio A . ,
durante o jantar, quase não comeu e permaneceu calado, fatos que
foram notados por todos. Após o jantar, interpelado, o A. explicou sua atitude como conseqüência da situação de sua Mãe,
que chorava muito. Diz que até o casamento religioso não mais
viu o A . , o qual, apenas telefonou no dia 16 imediato. No dia
17, realizou-se a cerimônia religiosa, tendo o A. comparecido antes
à casa da R. para fazerem-se fotografar. Na noite desse mesmo
dia, houve uma festa na casa da R . , durante a qual a sogra da
R. isolou-se em um quarto, em prantos, onde o A. a consolava.
Às 23 horas, dirigiram-se ambos ao apartamento do casal à Rua
G., digo, casal, situado na Rua G.L. n9 X., apt. X. Ali chegados,
diz a R . , após guardar chapéu e luvas, surpreendeu-se ao deparar
com o A . , já inteiramente despido, fazendo ginástica, de mãos no
chão e pernas para cima. A R. dirigiu-se ao banheiro, deitando-se,
em seguida. O A. foi banhar-se e veio ao seu encontro. Diz a
R. que, muito calmo, o A. exibiu-lhes os órgãos genitais, explicando-lhes a finalidade dos mesmos e, a seguir, tentou a cópula,
não conseguindo, porém, a penetração do penis. Teria desistido,
ao fim de algum tempo, deitando-se ao lado da R . , porém, de
costas para a mesma. Refere que o A. estava acordado, posto
que se mexia, e que, em dado instante, voltou-se rapidamente, para
tentar novamente a cópula, o que não conseguiu, dessa vez ainda.
ejaculando, todavia, nas coxas e roupas da R. Diz, ainda, que o
A. examinou-a detalhadamente da cintura para baixo e que também
exaltou a beleza das suas roupas íntimas, de tal modo se revelando
surpreso por tudo que a R. sentiu-se encorajada a perguntar-lhe
se «não conhecera antes outra mulher». Diz que o A. respondeulhe que, efetivamente, cia era a primeira vez, digo, a primeira
mulher com que realizava contacto íntimo. Informa que, na manhã
imediata, pela terceira vez, tentou a cópula, segurando o membro,
que não estava necessariamente rijo, tendo sido infrutíferos os esforços. Na manhã do dia 18 de setembro, domingo, dirigiram-se
para Quitandi.nha, onde desfrutariam urna estada de oito dias,
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presente de um tio da R.. Nessa localidade, o A. tentou o congresso sexual nos dias 18, 19 e 20, duas vezes por dia, sem conseguir resultado, apesar de reiterados esforços. Notava a R. que
não se processava suficiente ereção do membro do A.. Diz que,
numa dessa feita, houve ejaculação sem contacto com ela R..
Acrescenta que as tentativas sofreram uma interrupção nos dias 21,
22, 23, 24 e 25 seguinte, durante os quais esteve menstruada. Informa que, apesar de tudo, o A. sempre manifestou-se muito carinhosamente para com ela, jamais aparentando acabrunhamento com
os fatos, não obstante, uma que outra vez, em tom de brincadeira,
indagar-lhe se não desejaria anular seu casamento, visto como ainda
permanecia como em solteira. Diz que o A. freqüentemente se
punha nu, quer para dormir, quer durante o dia, assim caminhando
no apartamento, pondo-se, algumas vezes, diante do espelho a
elogiar seu próprio físico e que, nessas ocasiões, sugeria à R. que
o acompanhasse também despida. Também informa que de uma
feita fez com que a R. atritasse o seu membro viril, determinando
que parasse, em dado momento, a fim de que não se «expulsasse».
Refere que regressaram ao Rio no dia 25 de setembro, chegando
à casa dos Pais da R. às 20 horas, onde o A. mostrou-se aborrecido, desejoso de ir para sua casa, pretendendo até ir mais cedo
que a esposa. Nessa noite, deitaram-se, sem que o A. cogitasse
de assunto sexual. Na manhã do dia imediato, 26, o A. teria
insistido muito na consumação do ato sexual, igualmente sem
sucesso. Dirigiram-se, a seguir, à casa da Mãe do A . , onde
passaram o dia, sendo que o A. permaneceu todo o tempo no
quintal em pijama. Ao regressarem, ainda no taxi, foi tratada a
questão das refeições do casal, declarando a R. que o jantar de
ambos seria sempre realizado na casa dos Pais da R . , consoante
já fora combinado, ao que o A. se opôs formalmente, daí surgindo
uma discussão que se agravou com prantos da R. Chegados à
própria casa, ainda discutiram e, afinal, foram para a casa dos
Pais da R . , onde foi notado que ela havia chorado. Com o passar
dos dias, as divergências entre ambos se agravaram e, assim, não
mais houve tentativas de relações sexuais. Ela deixou o lar no
dia 30 de setembro de 1949, dirigindo-se à casa dos Pais, onde
narrou à sua Mãe que ainda permanecia virgem. Houve, então,
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interferência do Pai e de um tio da R . , ficando decidido, ao fim
de dias, que ela retornaria ao lar, o que ocorreu, sem resultado
satisfatório, regressando à casa paterna, no dia imediato, dia 18
de outubro, depois de ter pernoitado com o A. Refere que nessa
noite, em meio a outras declarações, dissera-lhe o A. que as
relações sexuais eram questão de segunda ordem pois que ele
mesmo se satisfazia sexualmente. Daí em diante, não mais esteve
com o A. - - Exame sexológico— Na sala de exames ginecológicos, em presença da Mãe da R . , foi pelos peritos da R . , cio
A. e do Ministério Público examinada a R . , verificando-se: penil
recoberto de pelos anelados e castanhos, os grandes lábios recobrindo os pequenos; himem anular, de consistência medianamente
espessa, apresentando orla larga, medindo entre 12 milímetros de
largura máxima e 10 milímetros de largura mínima, limitando um
óstio exíguo, cujo diâmetro mede 10 milímetros. O himem está
íntegro. A paciente permite examinar-se calmamente, não acusando hiperestesia da mucosa vulvo-vaginal, a qual é vermelha pálida
e sem lesões. Indagada, responde que tem sido menstruada pontualmente e que nunca teve corrimento vagir.al de qualquer espécie.
.— Às nove horas do dia quatro de maio de mil novecentos e
cinqüenta, na Seção de Clinica Médico-Legal do Instituto MédicoLegal, compareceu S.R., a fim de submeter-se ao exame médicojudiciário determinado na ação de anulação de casamento, que
move contra N . M . R . , o que foi feito pelos peritos Thales de
Oliveira Dias, Professor Hélio Gomes e Professor Nilton Sales,
respectivamente indicados pelo A . , pela R. e pelo Ministério
Público. Antecedentes Pessoais — S . R . , brasileiro, de cor branca,
com 34 anos de idade, nascido em 20 de novembro de 1915, no
Distrito Federal, contador do S . P . , casado, residente na Rua G.L,
n" X, apt. X, declara que, há 19 anos passados perdeu seu Pai,
de tuberculose pulmonar, tendo, então, 15 anos de idade. Sun
Mãe é sadia e conta 65 anos de idade. Possui três irmãos homens,
casado, com filhos, sendo que o mais velho está separado da
mulher, digo, da esposa, da qual tem três filhos. Diz que nasceu
de sete meses, de parto normal, ignorando com exatidão a idade
•em que teria caminhado e em que teria começado a falar. Na
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infância, teve sarampo e cachumba, a qual não comprometeu os
órgãos genitais. Diz que começou os estudos com seis anos de
idade, em casa. Aos oito anos de idade, ingressou em escola da
Municipalidade, aí permanecendo meses apenas, passando ao
Externato Lace, onde estudou até a idade de H anos, quando
transferiu-se para a Escola Superior de Comércio ,onde completou
o curso de contador aos 18 anos de idade. Diz que, embora tendo
sido estudante vadio nos primeiros anos de estudo, revelou muito
boa aplicação nas séries do ensino de segundo grau. Refere que,
em 1937, fez o curso de ginásio no Colégio Batista e, a seguir
o curso complementar de engenharia, no qual foi classificado em
l 9 lugar. Refere que, em meiados de 1937, começou a trabalhar
na Cia. de Carris, Luz e Força do Rio de Janeiro. Em 1939,
prestou concursos de l i l e 2* entrãncia no Instituto de Resseguros
do Brasil, dessarte ingressando em seu funcionalismo, a princípio
como auxiliar, e, posteriormente como assistente técnico. Em
março de 1941, prestou concurso para Contador do M. F.
sendo aprovado e nomeado em março de 1942, contando já
duas promoções em sua carreira. Informa que nunca foi dado
a «sports» e que «é alegre sem ser expansivo». Que quando menino tinha companheiros, com os quais brincava, quer em sua
própria casa, quer na casa dos ditos. Diz que não sabe dançar
e. não aprecia bailes. Prefere ficar em casa a fazer passeios.
Aprecia o cinema dos gêneros histórico e cômico. Não lhe agradam corridas de cavalo, nem jogos de cartas. Gosta, porém, de
ouvir jogos de «foot-ball» pelo rádio. Lê muito, principalmente,
leituras históricas. Também, muito lhe agradam os testes de matemática, charadas e palavras cruzadas. Diz que tem excelente
memória, guardando datas e números com extrema facilidade.
Informa que, a título de ilustração, leu «Nossa vida sexual», de
Fritz Kahan e «Métodos de limitação de filhos», de Ogino e
Knauss. Diz que, aos 14 anos de idade, começou a ter ereções,
poluções noturnas e mesmo a masturbar-se. Informa que, aos 16
anos de idade, teve contacto com a primeira mulher. Refere que
até os 22 anos de idade as poluções noturnas foram muito freqüentes, tornando-se menos freqüentes a partir dessa idade, embora não tenham digo, embora persistam até a época atual. Alu-

dindo às poluções noturnas, diz que coincidem sempre com sonhos
de natureza erótica. Declara que, de dois em dois dias. ou de
três em três dias, sente-se com apetite sexual para procurar mulheres e que, nas relações sexuais com mulheres sempre teve
ei-eção fácil e absolutamente normal. Diz que, por vezes, utilizou
camisa de vênus. Recorda-se de ter tido dois fracassos com mulheres: de uma feita, em São Paulo, por ter visto uma ferida na
perna da mulher e em outra oportunidade, nesta cidade, em conseqüência de ativo cheiro de suor que apresentava a mulher, fato
que lhe causa grande repugnância. O A. não fuma e diz que
raramente toma um copo de cerveja. Diz que dorme bem, com
sono tranqüilo, mas que sonha muito, não podendo precisar a
natureza mais geral dos mesmos. Diz que teve diversas namoradas,
a primeira das quais aos 18 anos de idade, sendo a maioria delas
para passar tempo. Acha que sempre respeitou-as, conquanto tenha
beijado algumas. Reconhece que abandonava aquelas que lhe
pareciam propensas a liberdades mais avançadas. Conta que seu
namoro com a R. começou, em 28 de março de 1945, através de
um telefonema errado. Conversaram e veio a conhecê-la quatro
dias após, em companhia de uma irmã. Recorda-se de que o tipo
agradou-lhe logo à primeira vista, pelos seus atrativos físicos e
reconhece que, decorridos poucos dias já a R. o cativara pelas
suas qualidades morais. Passaram a encontrar-se nas proximidades
da residência da R. Diz que o namoro extendeu-se até abril de
1946, quando pediu-a em casamento. Diz que o casamento realizou-se em setembro de 1949, mas que fora marcado para março
de 1949, não tendo sido o motivo da transferência de sua vontade
ou culpa. Quanto às rusgas, conta que, em 24 de novembro de
1948, recebeu um telefonema da R . , a qual lhe dizia ter sido convidada para um passeio em Itacurussá e que não pretendia aceitá-lo. Ao telefonar, no dia imediato, soube que a R. tinha ido
ao tal passeio. Decidiu, então, aguardar notícia da R. Diz que,
cerca de 14 dias após, recebeu um telegrama do Pai da R . , o
que motivou sua ida à casa da R . , quase tendo desmanchado o
noivado, porém, afinal, tudo revelado, deu em reconciliação plena
Diz que, durante o noivado, sempre foi carinhoso com a R. e que
í>eijou-a muitas vezes, todavia, beijos na boca só houve a partir
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seus argumentos, obstinava-se em recusar por meio de ações resistentes, fato que o levava a não insistir, de vez que não desejaria,
em absoluto, que a R. dele guardasse uma lembrauça de atitude
menos delicada. Viajaram na manhã do dia 18, domingo, para
Quitandinha. Refere que ali tentou ainda por mais dois dias o
congresso sexual, infrutiferamente, sendo levado a interromper suas
tentativas, pela circunstância de ter ficado a R. menstruada no
dia 20, terça-feira. Diz que, durante a estada em Quitandinha.
cercou sempre a R. de todo o carinho, entendendo que a iniciação
sexual seria conseguida com persuasiva argumentação. Conta que
regressaram de Quitandinha no dia 25 de setembro de 1949, domingo, indo diretamente à casa dos Pais da R., onde estiveram por
pouco tempo e dali retornaram ao domicílio próprio. Que nessa
noite não houve qualquer pretensão de ordem sexual, posto que

dos três meses que antecederam ao casamento. Sempre respeitou-a,
jamais tocando suas regiões pudendas. Reconhece que, por vezes,
excitava-se com ereção, o que, cuidadosamente, ocultava. Diz que,
jamais, ejaculou quando em expansões amorosas com a R. Declara
que sempre o preocupou o fato de que a R. se preparasse convenientemente para «recebê-lo como esposo». Pensou, a princípio,
que deveria proporcionar-lhe a leitura de «Nossa vida sexual»,
mas reconheceu que ser-lhe-ia impossível aproveitar o livro, sem
que suas irmãs o percebessem, da mesma forma que temia eventual
reação dos Pais da R. quanto à sua bem intencionada ação.
Deliberou, pois, abordar, ele mesmo, os assuntos sexuais, em conversa com a noiva, sempre em linguagem elevada, falando, declara,
o A., em termos técnicos, como sejam, «ereção», «defloramento»,
«expulsar», tudo, porém, inspirado no sentimento de instruí-la
acerca dos problemas da sexualidade. Ao referir-se ao Pai da R.,
diz que é um homem bom e cavalheiro. Declara que o casamento
civil realizou-se no dia 15 de setembro de 1949, na Pretória que,
nesse mesmo dia, jantou em casa da R . , de onde retirou-se para
sua residência de solteiro, cerca das 9 horas da noite. No dia
imediato, sexta-feira, não esteve com a R . , somente tornando a
vê-la, no dia 17, sábado, às 16 horas aproximadamente, quando
foi à sua casa, para os retratos habituais. O casamento realizou-se
às 18 horas, na Igreja São José. Informa que após o ritual beijou-a
nas mãos, por lhe parecer assim de maior distinção. Retornaram,
a seguir, à casa da R., dos Pais, da R . , onde houve uma festa.
Dali, retiraram-se às 23 horas para o apartamento de ambos, no
endereço já citado. Informa que, ali chegados, após os habituais
preparativos higiênicos, deitou-se no leito, onde já se encontrava
a R. e que, por duas vezes tentou a conjunção sexual, não logrando
êxito em conseqüência da formal resistência da R. Diz que. na
segunda tentativa ejaculou no ve.stíbulo vulvar. Declara que procurou convencer a R. acerca da naturalidade da iniciação sexual
e de que o ato não lhe causaria dor. Reconhece que, para não
decepcionar a R . , declarou-lhe que ela era a primeira mulher com
quem tinha relações de maior initimidad?. Acrescenta que, na
manhã imediata, novamente tentou a cópula, encontrando, porém,
a mesma resistência, e que, embora a R. aceitasse por palavras o.s

ignorava que a R. não mais estivesse impedida. Na manhã seguinte, dia 26, uma vez mais tentou sem resultado a cópula.
Desistindo, foram à casa da Mãe do A . , onde passaram o dia.
Ao retornarem, surgiu uma divergência entre ambos, a propósito
de refeições futuras, da qual resultou ser ele A . , quer na viagem,
quer na residência de ambos, gravemente ofendido pela R . , que se
julgava «uma desgraçada», «vítima do A . » . Os ânimos teriam
serenado, afinal, e dirigiram-se à casa do A . , digo, à casa dos
Pais da R . , onde foi notado o pranto da R . , e ele pretendeu dissimular a motivação de toda a rusga. Informa que, daí em diante,
estabeleceu-se antagonismo entre ele e a R . , atribuindo à Mãe
da R. intervenções de verdadeira fonte estimuladora da divergência, sendo que, no dia 30 de setembro de 1949, a R. foi para a
casa dos Pais e teria relatado a situação íntima do casal, fato
que motivou a intervenção de um tio, o qual sugeriu o retorno
dela à companhia do marido. A R. retornou em 17 de outubro,
pernoitando com o marido, não sendo possível qualquer sucesso
sexual, antes persistindo a divergência entre ambos e ocorrendo
seu regresso à casa paterna no dia 18 de outubro imediato. Diz
que, a partir dessa data, a R. desencadeou uma campanha difamatória, contra o A . , acusando-o de «impotente sexual». Informa que, após a definitiva separação da R . , teve muitas poluções e
que somente decorridos uns 45 dias teve ânimo para procurar

à
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mulher, o que vem fazendo regularmente. Diz que as procura
simplesmente por interesse fisiológico, não tendo tido outra qualquer ateração por nenhumas delas. — Exame físico — O A. é
um homem de cor branca, medindo l,78 m de estatura e pesando
88,800 K g . A cintura escapular predomina amplamente sobre a
pelviana, na proporção de 43 centímetros da 1;| para 34 centímetros da 2". O biotipo inclui-se entre os displásicos da classificação corporal de Kretschmer. O sistema piloso é bastante desenvolvido quer no tórax e axilas, quer nas regiões pubiana. perineal e membros inferiores, sendo de notar que há calvície pronunciada. A pele é seca. Os gânglios linfáticos apenas são discretamente palpáveis, mas indolores, nas regiões inguinais. Os
órgãos genitais, são normalmente desenvolvidos medindo a
verga, em flacidez, 10 centímetros de comprimento e 6 centímetros
de perímetro transverso; os testículos apresentam sensibilidade '
normal à pressão. Não há varicocele. O exame dos aparelhos
respiratórios, digestivo, urinário e circulatório, pelos meios clínicos
de exploração semiológica, não revelou qualquer perturbação orgânica. A pressão arterial mede HO por 80 e o pulso bate 70 vezes
por minuto. Os reflexos epitrocleanos, da munheca, patelar e aquileus são normais. Os reflexos cremastéricos superior, médio e
inferior, bem assim o bulbo-cavernoso de Onanof, estão presentes
e normais. As pupilas são igualmente dilatadas e reagem bem à
luz. As sensibilidades dolorosa, térmica e táctil são normais. A
motilidade voluntária também é normal. Não há tremores e o
tono muscular é normal. O sinal de Babinsk é negativo. O paciente não apresenta anomalias anatômicas. Nega passado venéreo
e tabagismo, bem como uso de álcool. Diz que bebe água em
quantidade normal e que come moderadamente. Também, urina
em quantidade normal. Diz que nunca perdeu peso e que, ao
envés, tem engordado ultimamente Não acusa ostealgias e nem
cefaléias.
CONCLUSÃO MÉDICO-I.EGAI.

O.s elementos colhidos no exame de ambos os cônjuges permitiu verificar que a R. é fisicamente sadia e que se apresenta cm
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estado de virgindade insofismável, posto que portadora de himen.
não só perfeitamente íntegro, como também, dotado de tais caracteres anatômicos que não lhe seria possível permitir a cópula normal
sem que ficasse indelèvelmente marcado. A par disso, a R . , não
é portadora de qualquer defeito físico. No que tange ao psiquismo. a R . , igualmente, revela sanidade. A maneira de responder
ao que se lhe argue traduz coerência de raciocínio, humor afável,
efetividade equilibrada, bom quociente intelectual. Exteriorisa seu
pensamento de modo franco, sem revelar idéias delirantes, com
associação concatenada, não traduzindo alucinações, nem fobias.
Relativamente, ao A . , por igual, o exame físico revelou perfeita
sanidade, não sendo reconhecida qualquer perturbação orgânica,
e tão pouco defeito físico. Do ponto de vista mental, o A. tem
equilíbrio entre as idades mental e cronológica; sua afetividade
mostra-se normal, atendendo prontamente às questões que lhe são
formuladas, de modo lhano e sempre com uma ordem de pensamentos que traduzem uma imaginação coerente, sem idéias delirantes, nem comprometimento da percepção ou da sensação; a maneira pragmática de sua conduta é parte do seu temperamento, ou,
sua maneira de ser, que, de resto, é bem normal. O fato que
sobreleva, em face de tais condições verificadas no exame de
ambos os cônjuges, é o da R. persistir irrefutavelmente virgem
decorridos dezoito dias de cohabitação com o A. Apreciemos o
que dizem alguns dos mais reputados autores da Medicina Lega!
a propósito de hipóteses semelhantes a que se nos depara a exame:
«As mais das vezes, porém, a mulher que acusa o marido de
impotente e requer a anulação do casamento alega como prova
o seu estado de virgindade. Feitas as ressalvas possíveis de um
himen complacente, de hostio himeneal amplo, de uma membrana
carnosa e resistente, e, portanto, capazes de se apresentarem íntegros a despeito de contactos sexuais, o exame pode ser elucidativo
confirmar decisivamente as alegações da queixosa.» «Convém lembrar que, excepcionalmente, a virgindade pode persistir, a despeito
de um marido potente. O caso célebre na história portuguesa de
uma donzela descendente dos Távoras e que o Marquês de Pombal
casou, contra vontade com um seu parente, o Conde da Redinha,
afirma essa possibilidade transcendente. Evitou-o sempre e defendeu-se vitoriosamente do m a r i d o . . . » (AFRANio PEIXOTO - - Medicina Legal, 6' edição — Vol. l, pág. 27) .
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«Também a simples integridade himenal da mulher não é elemento seguro da impotência do marido.» (FLAMINIO FAVERO Medicina Legal, 3:> edição, Vol. III,. pág. 188),
«Esta (a classificação de impotência fisiopática do próprio
auton ora transcrito) fixou nos termos legais, a seguinte acepção,,
destinada a dissolver o matrimônio, a despeito do diagnóstico de
«impotência psíquica», com possibilidade de coito extra-conjugal.
Nesses julgamentos se aceitou que a impotência era «manifesta».
por isso que persistia a virgindade da mulher, digo, esposa; era
"absoluta", por isso que o marido não conseguiu efetuar o coito no'
matrimônio, embora fosse capaz de realizá-lo fora do lar, já que
aquele é o único aceito pela lei, e era «anterior» ao casamento, por
isso que se manifestou desde a noite de núpcias.» ( NERIO ROJAS
- Medicina Leal, Tomo I, Vol. I, págs. 283-4).
«A virgindade da esposa quando se casou neste estado, circunstância que não se realizaria, por exemplo, se fosse uma viúva
quem contraísse novas núpcias, é, nestes casos, um índice manifesto
de que a impotência existiu pelo menos no primeiro momento der
matrimônio e impediu sua consumação.» ( J ü A N RAMON BELTRAN •
- Nulidad de Matrimônio por Impotência, pág. 83).
«Um outro procedimento quando for provado que o matrimônio não foi consumado; o Papa pode, então, conceder uma
«dispensa do casamento «por não consumação»,, mesmo que este
seja válido e não argüido de nulidade.». . . «A perícia médicolegal consiste em trazer a prova da não consumação do casamento». . . «Para afirmar a não consumação,, não basta que o himem
não apresente nenhum vestígio de defloramento, é preciso, além
disso, que a forma, a consistência ou a disposição anatômica desta
membrana indiquem que o ato sexual não poderia ter sido consumado sem deixar traços (rupturas, cicatrizes).» (C. SIMONIN Medicine Légale Judiciaire, pág. 402).
Mas se o cônjuge feminino se apresenta virgem, deu (sem
efeito).
«É lícito declarar-se impotente manifesto e perpétuo aquele
que, não tendo sido capaz de consumar o congresso sexual com
a mulher, não revelou, no exame a que o submetemos, nenhum
sinal seguro de incapacidade genérica para efetuar o c o i t o ? » . . .
«Mas, se o cônjuge mulher apresenta-se virgem, de uma tal virgindade capaz de excluir a hipótese de uma pregressa introdução
de uma verga em ereção, não sendo o matrimônio de recentíssima
data, uma tal situação, ao nosso ver, não pode deixar de ser considerada na mais alta conta». . . «Quando o perito se convencer
de que persiste o estado de virgindade, em que pese a repetidas

e infrutíferas tentativas da parte do marido, sem que, para tornar
mais difícil o ato sexual, hajam interferido a repulsa e outros elementos de incontornável resistência da parte da própria mulher,
não pode deixar de fazer, segundo nossa convicção, salientar ao
Juiz que uma tal impotência, se bem que possa ser considerada
relativa, não é menos absoluta e até irremediável em relação à
mulher, a qual tem direito a que o marido seja potente para si e
não para uma qualquer mercenária de a m o r . » . . . «Se o perito
chega a convencer-se de que a impotência foi provocada e acentuada em indivíduo predisposto pela companhia da esposa, através
de maneiras frias, hostis ou de desprêso, geradoras de estímulos
inibidores da potência, deverá, também, claramente evidenciar tal
fenômeno de oposição, por isso que, se por um lado, a potência
viril normal apresenta variações individuais próprias, por outro
lado. se deve reconhecer, igualmente, ao marido o direito de ter
facilitado seu próprio dever, por uma cooperação afetiva e sensual da esposa.» (E. VON HOFMANN e C. FERRARI - • Trattato
di Medicina Légale, 3" edição, vol. I, pág. 37-8).
«Desnecessário salientar que este expediente da introdução
na Jurisprudência do conceito de «impotência viril relativa» tenha
consentido em acolher uma quantidade clc ações de nulidade, de
outra maneira, não só inaceitáveis como até impossíveis de serem
propostas. Assim, na maioria das vezes das enumeradas confissões
do agente inativo, e das provas conseguidas de persistência da
virgindade física da esposa foi possível tranqüilamente fundamentar-se a resposta da perícia e o julgamento do Magistrado.
Tanto que, por exemplo, registro na casuística do meu tratado,
um caso de nulidade pronunciada, apesar das infrutíferas tentativas de defloramento procedidas por um imbecil sensual terem
provocado a fecundação da esposa, virgem e m ã e . » . . . «Sem dúvida, a condição estrutural de virgindade constitui um elemento de
valiosa referência, senão para o julgamento, seguramente para
fundamentar e desenvolver a convicção presuntiva. Não para o
julgamento - - digo - - por isso que, se a virgindade eqüivale a
uma ausência de cópula carnal completa, não significa, além disso,
que por tal negatividade de sucesso seja responsável uma impotência viril e, tão pouco, que esta seja anterior ao matrimônio e
perpétua.» (L. BORRI, A. CEVIDALLI, F. LEONCINI - Trattato
di Medicina Légale, 1924, págs. 561 e 570).
«Em casos de anulação de casamento, acontece algumas vezes
que ao exame do homem se acrescenta o da mulher, para o fim de
se demonstrar, através da virgindade dela, a impotência do marido.
A prova é valiosa; mas por si só não permite concluir com se-
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gurança (himem complacente, repulsa da mulher à cópula, relações a n o r m a i s ) . » . . . «Impotência absoluta ou relativa? Absoluta
é a que se manifesta para com qualquer indivíduo do outro sexo;
relativa, a que só se apresenta para com determinado indivíduo.
Para o fim do casamento, o que interessa é a capacidade sexual
de um cônjuge em relação ao outro. De que vale, para a mulher,
a potência do marido fora do leito conjugai, se neste a sua virilidade fracassa?». (A. ALMEIDA JÚNIOR - - Lições de Medicina
Legal, 1948, págs. 257 e 263).
«Não olvidamos que a lei fala também de impotência relativa
e que por tal se entende a que impede a cópula com uma pessoa
determinada unicamente; porém já advertimos que não costuma
ser evidente, nem sequer produzir-se antes do matrimônio. Um indivíduo, com esperma normal e de posse de órgãos de ejaculação
e de ereção também normais, em regulares condições fisiológicas,
passou pela vida com o elevado ideal de contrair matrimônio, compartilhar seu futuro e gozar os prazeres do sexo com uma determinada mulher. Sucede que fracassa neste particular e para
sempre. Evidentemente, a não consumação do matrimônio pode
ser alegada como causa probatória eficiente de nulidade, todavia,
não é condição que impeça o matrimônio e nem invalidaria a im- !
potência o fato de que a mulher tenha anteriormente cohabitado
com outro homem. Pode, por outro lado, realizar-se o coito precariamente, inàbilmente, de maneira insuficiente e incompleta, deixando sinais de desvirginamento e de introdução do membro viril,
sem que, não obstante, o ato jamais chegue a ser terminado. Pode
ocorrer o chamado Coitus intermptus, desde o início e sem esperanças de modificação. Coitus interruptus e coitus praecox, indesejável, involuntário, o qual não permite que se cumpram as finalidades do ato e, conseqüentemente, os fins matrimoniais, o qual
é causa ainda de desesperanças, infelicidades e desventuras, além
de perturbações profundas no ânimo dos que já se convertem em
vitimas perpétuas de sua própria ânsia e de seu próprio anhelo.
Efetivamente, a insistência motivada pelo desejo de conseguir êxito
intensifica os motivos psíquicos, encerrando a ambos em um círculo
de ferro indissolúvel: o marido descontrola-se por que se reconhece
incapaz e. novamente, fracassa em virtude da falta de serenidade;
a mulher, por solicitude ou por tristeza, agrava aquela situação e
por isso mesmo enche-se de violentos desejos que a esgotam na
indiferença ou na aversão. Sempre, em última análise, um matrimônio destruído.» M. Ruiz MaYA - - Psiquiatria Penal y Civil,
1931, pág. 881).
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l 9 — A paciente ora submetida a exame apresenta a membrana himen intacta ?
RESPOSTA — Consoante está descrito no desenvolvimento do
laudo, a Reconvinte é portadora de um himen íntegro e de caracteres anatômicos, que não deixam dúvidas sobre sua virgindade.
2" — Examinando os órgãos genitais da paciente, apresentam
eles alguma anomalia, nos ovários; existe qualquer secreção resultante de qualquer lesão ou distúrbio funcional capaz de interessar
o sistema nervoso da examinanda, capaz de torná-la irritadiça; o
seu catamênio é normal ?
RESPOSTA - - O exame procedido na pessoa da Reconvinte
não verificou existência de qualquer lesão nos órgãos genitais e,
tão pouco, apurou qualquer perturbação funcional com repercussão
no sistema nervoso da mesma.
3<> — Qual o estado geral do sistema nervoso da paciente;
será ela portadora de qualquer tara? será ela alérgica ao congresso
sexual ?
RESPOSTA — A análise da conduta da Reconvinte revela normalidade psíquica. Do relato produzido pelo Autor e também
pela Reconvinte não transparece evidente animadversão da última
pelo congresso sexual.
4" — O seu aparelho genital ora examinado demonstra ser
e'a dada ao vício da masturbação ?
RESPOSTA - - Os órgãos genitais da Reconvinte apresentamse normais.
5*? _ Queira o Sr. Perito esclarecer o que se lhe oferecei
a respeito do objeto da perícia.
RESPOSTA — Os esclarecimentos técnicos que podem trazer
luz ao caso já foram referidos.
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" — Apresenta o autor reconvindo alguma deficiência ou
alteração orgânica ou funcional, inclusive e especialmente do sistema glandular ?

7° — Pede-se aos Drs. Peritos dizerem tudo que julgarem
útil ao esclarecimento da questão.
RESPOSTA -- O.s esclarecimentos necessários ao caso já foram
aduzidos.

RESPOSTA — O exame físico procedido no Autor não revelou
qualquer deficiência ou alteração orgânica ou funcional.
2" - - Sendo afirmativa a resposta ao l" quesito, quais as
conseqüências daquelas deficiências ou alterações ? Justificam elas
os fatos narrados na inicial da ação movida pela autora, em
apenso a êsstes autos, e na contestação de fls. 31 e 37, inclusive
a incapacidade do autor para a conjunção carnal ?
RESPOSTA - - Prejudicado, em face dn resposta ao quesito
anterior.
3" - - Apresenta o autor reconvindo alguma anormalidade
física ou funcional nos órgãos genitais ?

QUESITOS DA CURADORIA DE FAMÍLIA FLS.
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!•' - O marido é portador de defeito físico irremediável, anterior ao casamento ?
RESPOSTA - - O exame procedido na pessoa do Autor não
revelou existência de qualquer defeito físico.
• Em caso afirmativo, o marido apresenta impotência
coeundi ?
RESPOSTA - - Prejudicado, em face da resposta ao quesito
anterior.

RESPOSTA - Prejudicado, em face da resposta dada ao
l quesito da Reconvinte.

• Caso apresente algum distúrbio sexual, seria este
passível de tratamento e cura ?

4." - - Tem o autor ereção normal e necessária à conjunção
carnal entre marido e mulher ?

RESPOSTA - - O exame procedido na pessoa do Autor não
concluiu pelo reconhecimento de distúrbio sexual.

RESPOSTA — Se bem que o Autor, digo, se bem que o exame
físico procedido na pessoa do Autor não tenha revelado qualquer
alteração orgânica ou funcional, verdade é que tal fato não importa
em afirmar que o Autor tenha tido ereção normal para a conjunção
carnal com a Reconvinte.

- É de admitir-se que os litigantes tenham mantido relações sexuais normais ?

9

5" -- Sofre o autor reconvindo de algum desvio sexual?
RESPOSTA -- O exame físico do Autor não colheu elementos
que autorizem pensar em desvios sexuais.
6" - - Dos exames e provas a que foi submetido o autor reconvindo, resulta ser ele dado à prática de onanismo ?
RESPOSTA -- Prejudicado, em face da resposta dada ao quesito anterior.

RESPOSTA - - Absolutamente, Autor e Reconvinte não consumaram relações sexuais normais.
5" - A ausência ou cessação de relações sexuais terá sido
resultante de distúrbio sexual de um, ou de ambos, ou motivada
por incompatibilidade de temperamentos ?
RESPOSTA — É certo que entre Autor e Reconvinte não houve
congresso sexual normal. É, também, certo que o Autor e a
Reconvinte não apresentam defeitos verificados pelo exame somático. Do ponto de vista mental, ambos revelam-se dentro dos
limites da normalidade. As declarações da Reconvinte são no
sentido de que a conjunção carnal não foi conseguida, apenas,
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pela insuficiente ereção da verga do Autor. Já o Autor declara
que não consumou o congresso sexual, em virtude da relutância
da Reconvinte, embora declare que não insistia com mais veemência por não desejar que a Reconvinte guardasse dele uma impressão
de menor delicadeza. A despeito de tudo, porém, ambos, Reconvinte e Autor, reconhecem que, mutuamente, cercavam-se de carinhoso tratamento durante a primeira novena de cohabitação. A
conclusão a tirar de tais fatos, e que em nada colide com as afirmações já feitas acerca do exame procedido na pessoa do Autor,
é que a conduta do Autor em relação à Reconvinte eqüivale a uma
condição de impotência coeundi, a qual, se não é absoluta, é, peio
menos, relativa à pessoa da Reconvinte, mas, por tal circunstância,
não menos verdadeira.

JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DE FAMÍLIA
AÇÃO ORDINÁRIA DE A N U L A Ç Ã O DE CASAMENTO

M.P.S.

Autor.

N . B. P. S.
- Ré.
Aos seis dias do mês de maio de mil novecentos e quarenta
e nove, compareceram ao Serviço Médico da Vara de Acidentes
do Trabalho, a fim de ser procedida a perícia médica, determinada
pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Terceira Vara de Família,
o Autor e os Peritos Professor Hélio Gomes e Dr. Thales de
Oliveira Dias. - - M. P. S., brasileiro, de cor branca, com vinte
e um anos de idade, comerciário, casado, residente à Rua T. A , ,
n" refere que tem pais vivos e de boa saúde, ambos com 56
anos de idade, sendo cinco os filhos do casal. Diz que é o caçula,
Informa que não há diabete, nem doenças mentais ou nervosas
na família e nem alcoolismo. Não sabe informar sobre o parto,
nem sobre a idade em que principiou a caminhar ou sobre a dentição, tudo relativamente à própria pessoa. Diz que teve difteria
aos dois anos de idade. Revela que quando menino brincava
com outras crianças da sua vizinhança; que ingressou na escola
em época normal, completando o curso primário e ingressando no
curso ginasial, que cursou nos colégios Sta. Catarina e Vinte e
Oito de Setembro, findando-os aos 16 anos de idade. É reservista
de 2 a categoria do Exército Nacional. Informa que iniciou a vida
sexual aos 15 anos de idade, o que consumou-se com uma empregada. Diz, também, que desde os 12 anos de idade masturbou-se. Conta que, aos 18 anos, começou a trabalhar no escritório'
da mesma firma em que ainda hoje trabalha. Narra que, após o
namoro e noivado que perduraram 20 meses, casou com a R .
Conta que no escritório tem tido poucos progre.ssos, mas que.

6° — À mulher apresenta alguma doença grave e transmissível por contágio ou herança, e, em caso afirmativo, qual a natureza da doença, e se a mesma é curável e sob que forma ?
RESPOSTA — O exame da Ré não revelou existência de
doença grave e transmissível por herança e contágio.
Rio de Janeiro, 2 de junho de 1950. - - Thales de Oliveira
Dias.

NOTA — Em oportunidade posterior, a R., atendendo a uma consulta
feita pelo perito signatário desse laudo acerca dos hábitos do autor, acrescentou que o mesmo era colecionador de moedas antigas e de pequenas gravuras
de sabonetes, tendo, após a separação de corpos, solicitado a devolução das
coleções, cuja guarda lhe confiara. Também acrescentou que o autor era
religioso, católico, e que, antes de deitar-se à noite, depunha sobre a mesa
de cabeceira um grupo de medalhas sacras, as quais conduzia sempre em
sua companhia, com cada uma das quais procedia a uma oração.

i
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vive bem com todos seus colegas. Diz que, em sua vida de solteiro, sempre procurou mulheres sozinho, não sendo do seu agrado
andar em grupos. Diz que aos 17 anos contraiu blenorragia.
Conta que, em média, procurava relações sexuais quatro vezes
por semana. Informa que, ao casar, percebia mil e quatrocentos
cruzeiros de ordenado mensal e que tinha algumas economias. Diz
que sua noiva trabalhou oito meses na Companhia de Carris. Luz
e Força do Rio de Janeiro, a fim de auxiliar a aquisição do enxoval.
Informa que foi residir em casa dos seus próprios genitores, após
o casamento, onde. aliás, já morava antes. Informa que seu período
de noivado transcorreu sem alterações quaisquer. Refere que, na
noite das núpcias, teve cerca de três congressos sexuais com a
esposa. Interrogado acerca da alegação constante do processo de
que a esposa já era desvirginada anteriormente ao casamento, disse
que, de fato, pôde verificar tal condição, sem esclarecer como
pôde verificar e que, afinal, a própria esposa o confessara e que
decidiu tudo perdoar. Informa que, durante o período de noivado,
seus carinhos nunca excederam dos beijos e que jamais ouvira
qualquer referência desabonadora de sua noiva. Informa que a
vida sexual prosseguiu, como se nada houvera, sendo de um congresso sexual por noite a freqüência na primeira semana que
sucedeu ao casamento e que, daí em diante, passaram a três por
semana, condição que se manteve até a separação de ambos,
ocorrência que se deu dois e meio meses após o casamento. Disse
que a R. abandonou o lar, voltando em companhia do próprio
pai. o qual o acusou de tê-la contaminado de blenorragia, no que
foi secundado pela R. e que a R. internou-se no Hospital AlanKardec. Diz que, imediatamente, procurou submeter-se a exame
na Beneficência Portuguesa, achando-se o resultado do dito exame
junto ao processo. O A. julga-se calmo cm face da situação,
dizendo que o processo mais o preocupa por motivo do seu genitor. Diz que após a separação da esposa poucos congressos
sexuais tem realizado, cerca de três a quatro por mês. Diz que
tentou a reconciliação com a R . , não conseguindo. O A. mede
um metro e setenta e três centímetros de estatura e pesa cinqüeüntn
e cinco quilogramos, sendo, pois, magro. Seu biotipo é o leptosomico
da classificação de Kretschmer, com constituição esguia, de tórax

cilíndrico e alongado, da mesma forma que o abdome, de espáduas
aproximadas, predominando escassamente sobre a cintura pélvica,
de pescoço e extremidades alongadas. Os ossos e músculos são
delicados; a cabeça é pequena e alongada. O exame do sistema
nervoso não permite verificar perturbações do equilíbrio ou da
marcha. Os reflexos superficiais e profundos, cutâneos, tendinosos
e músculo-rendinosos não revela manormalidades. O A. responde
delicadamente às perguntas que lhe são feitas, revelando humor
calmo, coerência de raciocínio, sem idéias delirantes, ou perturbações da associação de idéias, sem desvios da efetividade, perfeitamente orientado auto e alo-psiquicamente; não revela perturbações da percepção e das sensações. Não se alonga nas respostas, preferindo as poucas palavras e até indagado sobre se
gosta de conversar muito ou de trocar impressões com as pessoas
de suas relações, respondeu que sempre foi dado a poucas palestras,
preferindo falar pouco. A gesticulação do A. é rara. O exame
especialmente dirigido para os órgãos genitais permitiu verificar
que o À. apresenta os órgãos genitais externos bem desenvolvidos,
com pêlos bem distribuídos e em quantidade normal, não só na
região pubiana como também nas outras regiões do corpo. Não
são vistas lesões ou malformações dos órgãos genitais externos
e os reflexos cremastéricos superior, médio e inferior, bem como
o bulbo-cavernoso de Onanof, estão presentes e normais. Foi
solicitada espermo-cultura, cujo resultado firmado pelos Drs. Burle
Figueiredo e Osvino Pena, consta do processo e é negativo.
— Aos sete dias do mês de junho de mil novecentos e quarenta
e nove, compareceu ao Serviço Médico da Vara de Acidentes
do Trabalho a R . , a fim de ser examinada pelo Dr. Thales de
Oliveira Dias, consoante a determinação do Exmo. Sr. Dr. Juiz
de Direito da Terceira Vara de Família. N. B. P . S ., brasileira,
de cor branca, com vinte anos de idade, de prendas domésticas,
casada, residente na Rua P. n9 X, casa X, refere que tem pais
vivos e sadios, sendo parte de dez irmãos, dos quais sete moças
e três rapazes, todos de boa saúde, o mais velho com vinte e
quatro anos de idade; a declarante é a terceira da série. Diz estar
informada de que começou a andar bem como teve a dentição em
idade normal. Diz que sempre foi muito mimada em casa, espe-
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cíalmente por sua avó, e que em sua infância teve contactos com
outras meninas com quem brincava. Informa que completou o
curso primário no Instituto Rabelo e que cursou até o segundo ano
do Ginásio na Escola Técnica Nacional, onde sempre foi boa estudante. Diz que esteve internada na Casa de Saúde Santa Inez,
a fim de sofrer punção em ambos os seios maxilares, afetados de
inflamação. Conta que, em mil novecentos e quarenta e cinco
namorou pela primeira vez, chegando a noivar, mas que o noivo
foi servir em Natal e, em seguida, rumou para sua terra em Minas
e jamais voltou. Diz que trabalhou seis meses como telefonista
na Companhia de Carris, Luz e Força do Rio de Janeiro. Conheceu
o A. em dezenove de novembro de mil novecentos e quarenta
e sete, namorando-o durante seis meses e noivando durante um
ano. Diz que a família dele, com exceção do pai, se opunha ao
casamento, o mesmo sucedendo com sua própria família. Diz que
sempre foi dada a costuras e atividades domésticas, que nunca
leu romances e nunca foi apreciadora sistemática de cinema, gostando, porém, de dançar em um «club» das proximidades da sua
residência. Conta que enquanto noiva sempre saiu acompanhada
de uma irmã e que o A. era carinhoso, aí se compreendendo
beijos, sem que nunca o A. tivesse ousado abusar da R.. Refere
que ele era muito ciumento, não lhe permitindo olhar para outras
pessoas na rua, nem que falasse com seus futuros cunhados (irmãos
dü A . ) . Brigavam por motivos insignificantes, sempre ligados a
ciúmes, revelando-se, por vezes, muito bruto, ofendendo-a mesmo,
o que, por duas vezes, levou-a a tentar desmanchar o noivado.
Diz que ambos contribuíram para o enxoval e que a família do
A. era de poucas posses, tal como a sua. Informa que se casou
na casa dos seus próprios pais. Narra que foi residir na casa dos
genitores do A. e que na noite do casamento houve três congressos sexuais, passando a realizar apenas um nas noites seguintes ao casamento, porém, durante a primeira semana, além
da qual passaram a ser realizados em dias alternados, durante o
primeiro mês, e que, a partir desse limite, já os mesmos se tornaram mais espaçados, sendo somente duas vezes por semana e
até mais afastados até a separação. Informa que o A. nunca foi
dado à vida boêmia, ao que saiba, nem mesmo em tempo de sol-
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teiro; que sempre chegava em casa à hora certa para o jantar.
Conta que, durante o período em que juntos viveram, nunca soube
de que o A. possuísse amante. Diz que o A. brigava por quaisquer motivos, até mesmo pelos que não existiam, tendo começado
suas divergências pelo fato de tê-la contrariado em suas pretensões de visitar seus pais, já apenas decorridos vinte dias do casamento. Tornando a falar da vida sexuai, informa que, a princípio, se manteve satisfeita com a situação de restrita atividade
sexual, mas que, por fim, embora sentisse maiores desejos, sempre
conformou-se com o regime sugerido pelo A.. Informa, ainda, relativamente, a esse aspecto da vida conjugai, que o A. sempre
se manifestava nervoso e lhe dissera mesmo que estava doente, ou.
era doente do coração, posto que se mostrava de ritmo cardíaco
acelerado por ocasião das relações sexuais. Informa que, em trinta
e um de julho de mil novecentos e quarenta e oito, ocasião em que
ocorria o aniversário de sua Mãe, o desentendimento entre ambos
se tornou mais sério, chegando o A. a agredi-la. Diz que o A.
jamais fez qualquer alusão desabonadora à sua honra, ao tempo
em que juntos viveram e que também jamais interpelou-o a tal
respeito. Informa que no dia vinte e um de agosto de mil novecentos e quarenta e oito, teve uma eólica uíerina, carecendo
dos cuidados da Assistência do Meyer e que nos dois dias imediatos foi para casa da sua genitora, no que o marido não a
acompanhava; que, nesse segundo dia, após ter levado um trabalho do marido em casa de um seu amigo, por determinação do
próprio A., dirigiu-se à casa da Mãe, onde soube, de um telefonema da família do A. que comunicava que ela declarante
havia fugido de casa. Consta ainda que em vista de ter agravado
seu estado de saúde, seu Pai conduziu-a a um médico da Casa
de Saúde Alan Kardec, o qual declarou que ela necessitava de
um tratamento para o qual deveria ser internada, pelo que foi a
R., em companhia do próprio Pai, procurar o A. para entender-se
sobre o assunto, sendo pelo mesmo desacatado, a princípio, para,
afinal, aquiescer em que fosse a R. internada na Casa de Saúde
prontificando-se ele próprio a conduzir sua roupa. Refere que
permaneceu internada durante 10 dias, tratando-se por meio de
injeções, desparecendo seus padecimentos. Informa que, durante
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esse tempo, um irmão do A. levou o restante da sua roupa para
a casa dos Pais da declarante. Acrescenta que, durante sua
estada na casa de saúde, nunca foi siquer visitada pelo A . , o qual
nunca mais a procurou, pelo que permaneceu em casa dos seus
Pais. Diz que tentou fazer as pazes com o A . , tendo mesmo, de
certa feita, perto do Natal, telefonado ao mesmo, pelo que foi
muito maltratada com palavras ofensivas. Admite que os motivos
da divergência com o A. residiam em suas maneiras ciumentas
que determinavam freqüentes brigas, quer por não lhe permitir
que visitasse ninguém, nem sua própria família, quer interpretando
maliciosamente todos os fatos ou palavras. Todavia, julga que
a família do A. muito teria contribuído com suas intrigas para
o desentendimento. — Aos vinte e um dias do mês de junho de
mil novecentos e quarenta e nove, compareceu novamente a R.,
dessa vez, ao Instituto Médico-Legal, a fim de, em presença do
Professor Hélio Gomes, submeter-se ao necessário exame destinado a permitir as respostas aos quesitos que indagam acerca do
seu desvirginamento ou da existência de qualquer defeito físico,
ou, ainda, qualquer condição somática que interessasse ao caso
em lide. Comparecendo acompanhada por seu Pai, a R. recusou
terminantemente submeter-se ao exame físico, em presença dos
peritos, apesar de perfeitamente esclarecida sobre as conveniências
de se não furtar ao fornecimento de tais elementos julgados precisos ao processo. Todavia, a R. aquiesceu em prestar, novamente,
aos peritos as informações que já prestara anteriormente ao perito
indicado pelo Ministério Público, as quais reproduziu em forma
e essência semelhante ao que já fizera, mantendo-se em toda
exposição perfeitamente calma, respondendo solicitamente.
QUESITOS DO AUTOR FLS.

37

l? — Se a Ré N . B . S . sofre de ninfcmania, ou de qualquer
outra anomalia sexual, medicamente comprovável, que contravenha
aos fins do matrimônio, ou seja, a conjunção sexual normal 1
RESPOSTA — A Ré negou terminantemente consentimento
a exame físico, pelo que os peritos não possuem elementos que
permitam responder ao presente quesito.

2° — Se é uma personalidade psicopática ou neurótica, capaz
de pôr em risco a saúde do outro cônjuge, ou de sua descendência?
RESPOSTA — Os peritos não puderam, pela razão já exposta,
colher os elementos necessários a fim de responder concludentemente ao quesito presente. Pelas impressões psicológicas que
foi possível colher, na palestra mantida com a R., embora perfunctòriamente, não resultou elemento de convicção sobre a existência de psicopatia ou neurose. Todavia, insiste o perito, o
exame procedido não reuniu condições que autorizem resposta
concludente.
3" — Caso sejam afirmativas as respostas a ambos os quesitos,
ou a um deles, se a situação encontrada era anterior ao casamento
e ignorada do outro cônjuge ?
RESPOSTA — Prejudicado.
4' — Queiram os Drs. Peritos prestar quaisquer outros esclarecimentos especializados, suscetíveis de elucidar a presente
perícia.
RESPOSTA — Prejudicado.
QUESITOS DA RÉ FLS.

41

l 9 — Ninfomania é defeito físico?
RESPOSTA — Ninfomania é a denominação que se dá ao
erotismo feminino, isto é, «à tendência abusiva aos atos venéreos,
não raro conduzindo a crimes contra os costumes e até violências
de sangue, sempre, porém, caracterizando um estado mórbido e
com mais freqüência a insânia». A ninfomania não é, pois, uma
simples acentuação dos impulsos sexuais, que se possa considerar
dentro dos limites da normalidade fisiológica. Seria óbvio esclarecer, ou melhor, insistir, em que o apetite sexual varia em
intensidade com as diferentes raças, com as condições climáticas,
com as condições alimentares, com as circunstâncias psicológicas
decorrentes da tranqüilidade econômica e espiritual, com a educação, além de situações outras, como a falta de que fazer e a
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contemplação de cenas eróticas, etc. As próprias leis que a
História permite verificar, em diferentes povos, dão atestados
como estes: SOLON - - um contacto sexual de dez em dez dias,
ZOROASTRO —• de nove em nove dias, MAHOMET — de oito em
oito. LUTERO -— duas vezes por semana, ISABEL DE ARAGÃO —
seis por dia. A ninfomania pura seria uma condição caracterizando a figura jurídica do defeito físico.
2"

- A ninfomania é impeditória do ato sexual ?
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10" •— Qual a origem dessa aspermia e qual o resultado da
espermocultura ?
RESPOSTA - - A espermo-cultura resultou conforme o resultado anexo firmado pelos Drs. Osvino Pena e Burle de Figueiredo.
I I 9 — Que informa a endoscopia do cônjuge varão?
RESPOSTA — Não foi procedido o exame endoscópico do
Autor.

RESPOSTA - - Não.
3" — O cônjuge varão tem defeito físico impeditório do ato
sexual?
RESPOSTA

Não.

4' — Apresenta o cônjuge varão estigmas neuróticos ou
psicóticos ?
RESPOSTA — Não.
5* — Apresenta o cônjuge varão infecção uretral gonocócica
e qual o seu estado atual ?
RESPOSTA — Não.
6" — O cônjuge varão tem serologia positiva para sífilis c
desde quando ?
RESPOSTA - - Não, conforme o documento de fls. 8.
7.° — Sofreu o paciente algum acidente traumático do pênis?
RESPOSTA — Não.
8' — É o paciente portador de hérnia ínguino-escrotal ?
RESPOSTA — Não.
9" — O cônjuge varão tem ejaculação prematura ou apresenta
aspermia ?
RESPOSTA — O cônjuge varão não tem aspermia. Não há,
por qualquer das partes, referências à ejaculação prematura.

12" - O cônjuge varão fez uso de medicamentos visando
aumentar sua potência ?
RESPOSTA — Não há referências a tal fato, por qualquer
das partes. Seria, porém, impossível reunir provas a tal respeito.
13" — Os exames psico-somáticos concluem por uma inferioridade sexual do cônjuge varão, e qual a especificação dessa
inferioridade ?
RESPOSTA — O A. possui a constituição corporal pertencente
ao grupo chamado longilíneo da escola italiana, o qual se acha
compreendido entre os leprosômicos da classificação de KRETSCHMER. Este professor de Psiquiatria da Universidade de Marburg, verificou que existe um paralelismo psico-físico, isto é, que
há muito aproximada correspondência entre os diferentes tipos de
constituição corporal e os temperamentos (maneira de ser afetivoativa, ou, feitio pessoal) das pessoas. Tal correlação é observada
não apenas entre aqueles indivíduos mentalmente sãos, como também entre aqueles outros psicóticos ou até psicopáticos. Aliás, o
ponto de partida para essas importantes observações da psicologia individual constitucional decorreu da circunstância de verificar-se que os dois principais grupos de psicoses constitucionais
endógenas — a psicose maníaco depressiva e a esquizofrenia -—
eram observados, com freqüência quase absoluta, respectivamente
em indivíduos picnicos e em leptosômicos. Assim, os leptosômicos,
por via de regra, são indivíduos de temperamento introvertido —
são os esquizotímicos. Suas formas de reação nunca podem ser
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previstas. São desmedidas: por excesso ou por insuficiência, na
maior parte das vezes. A mímica, os gestos, a expressão fisionômica e a voz são comedidos. São indivíduos incapazes de
contagiar-se da alegria extrema ou da profunda tristeza do meio
em que se encontram. Reagem de maneira peculiar. É que os
esquizotímicos superestimam determinadas ordens de idéias do
seu pensamento, as quais constituem objetos de suas aspirações.
Em oposição, há o temperamento ciclotímico dos extrovertidos,
os que sintonizam sempre com a realidade ambiente e, por isso
mesmo, foram por BLEULER, chamados «sinfônicos». No que
respeita à sexualidade, verifica-se que o esquizotímico revela
alguma hesitação nos objetivos. É preciso que o objeto de amor
reuna um conjunto de condições especiais, caprichosas e até, por
vezes, extravagantes, a fim de que seja capaz de desenvolver na
plenitude os impulsos sexuais do esquizotímico. Dir-se-ia que a
sexualidade esquizotímica é provida de «elerividade específica».
Tudo resulta de que o esquizotímico elabora, em seu sistema de
idéias, uma figura abstrata, que deve constituir seu ideal no
amor — a deusa dos seus sonhos. Ele a imagina original, diferente
e provida dos particulares encantos capazes de lhe inspirar a
maior paixão e de despertar seu acendrado amor. Diz, a propósito, o Professor LuTZ: «Para revestir a escolhida do «glamour»
necessário, e concretizar a «afinidade» alegada, o esquizotímico
a reveste dos ouropéis de um pensamento fortemente autistico».
Se, porém, a escolhida não lhe oferece aquele conjunto de qualidades que seus sentimentos anelam, então, o esjuizotímico experimenta o desencanto próprio do choque do ideal com a realidade. Eis que a prática do amor não lhe proporciona os enlêvos
que ardentemente vislumbrara. E, pois, se não lhe vota indiferença, ao menos nega-lhe atrativos maiores.

15'-' - Que idéia faz o cônjuge varão de sexualidade e procriação ?

O caso de À. é, dentro dos limites da normalidade psíquica,
o de um temperamento semelhante ao acima descrito. O exame
do A. não revelou condições que autorizem reconhecer inferioridade sexual.
H' — A referida inferioridade é anterior ao casamento ?
RESPOSTA — Prejudicado.

RESPOSTA quesito.

Somente o próprio A. poderá esclarecer o

QUESITOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FLS.

44

l" — Se a ré está desvirginada ?
RESPOSTA — A R . não consentiu em ser examinada fisicamente.
2" •— Se é possível verificar-se de quando data, aproximadamente, o desvirginamento ?
RESPOSTA - - Prejudicado.
3° — Caso seja a Ré portadora de defeito físico, se o mesmo
c irremediável e de que natureza ?
RESPOSTA — Prejudicado.
49 -— Se o autor apresenta impotência coeundi e de caráter
irremediável.
RESPOSTA — Não. A resposta ao quesito 13? da R. esclarece a questão.
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l" -- É o autor portador de uma impotência, seja qual for
sua natureza, enquadrável no defeito físico irremediável ?
RESPOSTA — Não.
2" — Dita impotência é anterior ao casamento ?
RESPOSTA — Prejudicado.
Rio de Janeiro, 27 de julho de 1949. — Thales de Oliveira
Dias.
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