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Rudimentos de sexologia no século XVI 
– o contributo de Amato Lusitano
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1. João Rodrigues de Castelo Branco (1511-1568), que assi-
nou as suas obras com o nome de Amato Lusitano, participou
activamente no agitado do conhecimento europeu renascentista e
deixou-nos o legado de uma alma inquieta, curiosa, ávida de saber e
de aperfeiçoamento. Amato Lusitano foi uma das referências da
Medicina europeia do seu tempo. 

A sua terceira obra, as Sete Centúrias de Curas Medicinais 1, sobre a
qual iremos seguidamente fazer um estudo mais aprofundado, é
uma colecção de observações valiosas de Cirurgia e Medicina. Cada
Centúria, como se infere do nome, comporta 100 casos clínicos.
Cada caso apresenta, numa primeira parte, a história clínica do
doente e segue-se, numa segunda parte, Comentários, em que se in -
vocam as autoridades médicas Clássicas e modernas, o efeito dos
medicamentos, as modificações nos tratamentos, bem como a com-
paração, ou crítica, de casos semelhantes descritos por outros. 

Consultamos para este estudo a edição portuguesa das Centúrias,
traduzidas por Firmino Crespo, professor de Latim e Português no
ensino secundário de Portalegre e editada, apenas em 1980, numa
pu blicação, em 4 volumes, da Faculdade de Ciências Médicas da
uni versidade nova de Lisboa 2. 

um dos aspectos mais interessantes desta obra refere-se ao foro

1 Lvsitani, Amati, Curationum Medicinalium centuriae septem, varae multiplicique
rerum cognitione referte; quibus praemissa est commentatio de introitu medici ad agro-
tantem, deque crisi et diebus decretoriis, Bordéus, 1620.

2 LusitAno, AMAto, Centúrias de Curas Medicinais, tradução de Firmino Crespo,
Lisboa: universidade nova de Lisboa, 1980.
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das questões ligadas à sexualidade, que suscitaram a atenção de
Amato, tendo uma representação considerável na totalidade dos
casos clínicos. 

2 – Rudimentos de sexologia nas centúrias de Amato Lusitano

Para explorarmos devidamente o pensamento renascentista
sobre este fenómeno, temos que ter presentes as teorias professa-
das pela escola de Hipócrates e retomadas, mais tarde, por Galeno,
que serviram de referência privilegiada para a maioria dos médicos,
até finais do século XViii. Para Hipócrates, a fecundação resulta da
mistura das duas sementes, masculina e feminina, ejaculadas,
durante o coito, para o interior da matriz, ou útero. Galeno admite
a emissão de esperma na mulher, como no homem, mas a semente
produzida pelos “testículos” da mulher, menos perfeita, porque é
fria, serve apenas para alimentar a semente do homem 3. A ideia da
mulher como elemento passivo na concepção, associada à da mu -
lher como homem invertido, foi longamente difundida, durante a
idade Média e renascimento. salientamos que as descrições anató-
micas de Amato, no que se refere ao aparelho genital fe minino, des-
viam-se claramente do modelo do homem invertido, proposto pelo
anatomista belga, André Vesálio (1514-1564). Vesálio subscrevia as
visões do feminino herdadas dos Clássicos, suportando-as até com
ilustrações que falam por si, como o famoso “pénis interno”, apre-
sentado na Fabrica 4. no entanto, no que diz, respeito à doutrina das
duas sementes, Amato mostra-se repetidamente fiel ao modelo
hipocrático-galénico. 

Considera que ambos os sexos contribuem, em igual medida,
para a concepção, sendo a semente do homem o esperma e a da

3 Pinto-CorreiA, C., Testículo Esquerdo, Lisboa: relógio D’ Água, 2004. p.33.
4 De Humani corpori fabricas (conhecida por Fabrica), publicada em Basileia, em 1543.
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mulher os fluidos vaginais, misturan-
do-se no útero para darem origem ao
embrião. 

Acerca da origem das sementes, Ama to,
apoiado na teoria humoral, e em ple na
concordância com Galeno, considera que
o sémen se produz através do sangue 5.

Verificamos, ao longo das Centúrias
que, por um lado, Amato apoia-se na
teoria humoral, quando aborda a origem
do sémen, mas, por outro lado, dá infor-
mações pormenorizadas e inovadoras
sobre a anatomia dos órgãos genitais – à
época ainda pouco conhecida – e, ao
fazê-lo, não incorre no erro terminoló-
gico, na altura a bem dizer consensual,
de dar, aos componentes do aparelho
genital feminino, os nomes utilizados para o masculino.

Para a época, Amato detém um conhecimento alargado e con-
sistente da morfologia dos aparelhos reprodutores. note-se, no
entanto, que, a nível da fisiologia, o seu conhecimento ainda se
encontra apoiado nas teorias humoral e da reprodução hipocrá-
ticas/galénica.

A nível dos órgãos genitais femininos, de descrição normal-
mente muito mais negligenciada, o conhecimento de Amato é, de
facto, considerável. neste domínio, notemos, em primeiro lugar, o
contributo de Amato no respeitante à morfologia e localização do
útero (também referido, na época, como matriz). o autor nota,
antes de mais, que o útero humano difere do útero de outros ani-
mais 6. Afirma, baseado em dissecações, que o útero é semelhante a

Figura 1 –  Ilustração de Vesálio,
datada do Século XVI, 

representando a anatomia genital
feminina como um desenvolvimento

interno dos órgãos externos 
do macho.

5 iV Centúria, Cura Xiii, p. 36.
6 Vi Centúria, Cura L, p. 83.
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uma bexiga em que não são visíveis cavidades, contrariando assim o
que afirmavam alguns dos seus colegas contemporâneos. em rela-
ção à sua localização, constata que o útero fica entre o colo da vesí-
cula urinária e o intestino recto, ao qual se liga por uns ténues liga-
mentos fibrosos. Liga-se também ao osso sacro, neste caso por
pregas nervosas e musculares 7. Com esta descrição Amato refuta
algumas ideias herdadas dos Clássicos e ainda bem aceites na época,
segundo as quais o útero seria flutuante, assim como os rins, e que
estaria enfiado num pedículo ou encostado numa vareta 8.

relativamente ao conhecimento sobre doenças que afectam os
aparelhos genitais Amato deixou-nos um importante contributo.

A teoria da origem americana da sífilis encontrou em Amato
Lusitano, no século XVi, um dos primeiros defensores. na época a
nomenclatura utilizada para esta doença era muito variada. os por-
tugueses chamavam-lhe sarna castelhana. os espanhóis, mal ser -
pen tina, bubas e boubas. os franceses, morbo napolitano. e exis-
tiam ainda várias outras designações. em testemunho desta
di versidade, note-se que Amato nomeia a sífilis, em numerosas
curas, como morbo gálico, ou sarna gálica, ou lepra gálica, ou úlcera
serpentina, entre outras designações. 

Com os resultados das suas pesquisas e experimentações sobre
a nova doença, Amato veio ajudar a questionar as concepções an -
cestrais, que atribuíam aos astros a origem das moléstias venéreas,
responsabilizando especialmente o planeta Vénus 9. Amato refuta
estas concepções e alerta para as verdadeiras causas da doença.
Como atestam as descrições de vários casos clínicos, para além de
possuir conhecimentos que lhe permitem fazer o seu diagnóstico,

7 Vi Centúria, Cura L, p. 83.
8 V Centúria, Cura LXXXViii, p. 282.
9 Leite CorDeiro, J. P., A Terapêutica da Sífilis desde o Mercúrio até à Penicilina, são Paulo:

tip. irmãos Canton, 1948, pp. 1-25.
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Amato possui também, noutra linha denotadora da sua posição de
vanguarda, noções sobre o seu carácter contagioso. A Cura XLiX
da i Centúria é disso um bom exemplo. Amato refere nesta cura o
caso de um indivíduo que foi atacado de morbo gálico e que, depois
de aplicados muitos remédios, se sentiu curado. nesta cura, verifica-
mos que Amato identifica os contágios por via epidémica, conjugal,
hereditária, lactancial, contribuindo desta forma para o esclareci-
mento de como funciona a nova enfermidade 10.

A ideia de contágio tinha pouca relevância, tanto na Medicina
de Hipócrates, como na de Galeno. esta contribuição das Centúrias
revela-se-nos tanto mais inspirada, quanto mais tivermos em mente
que estamos ainda no século XVi. só no século XVii, com a intro-
dução da microscopia no estudo das ciências naturais, mormente
com os trabalhos de Athanasius Kircher (1602–1680), de Antonj
van Leewenhoek (1632-1723) e de um grande número de outros
microscopistas pioneiros, é que se reforçou o conceito da teoria do
contágio 11, mas suficientemente esclarecedores, permitiu o início de
um raciocínio, em termos de agentes patogénicos invisíveis, que até
aqui teria sido impossível estabelecer.

sempre atento aos sintomas, Amato descreve a alopecia sifilí-
tica, no que, segundo o médico português Maximiano Lemos 12, terá
sido a primeira referência concreta a esta doença 13. A certeza de
associação do sintoma à doença leva o médico, na Cura iV, da 
iV Centúria, a usar como título De ALoPéCiA, HoJe sinAL
Certo e inDuBitÁVeL Do MorBo GÁLiCo 14. Verifica-
mos nesta cura que o autor percebe, num sinal de vanguarda, que

10 i Centúria, Cura XLiXi, p. 168
11 LinDeMAnn, M., Medicina e Sociedade no Início da Europa Moderna – Novas Abordagens

da História Europeia, Lisboa: editora replicação, 2002, p. 62.
12 MAXiMiAno LeMos, História da Medicina em Portugal. Doutrinas e Instituições, Vol. i e

ii, 1899.
13 idem.
14 iV Centúria, Cura iV, p. 23. 
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os sintomas da doença não se manifestam directamente em associa-
ção com a doença.

Quanto ao tratamento desta doença, Amato aponta o pau guaia -
co como um remédio poderoso referindo o seguinte:

“não encontramos mais santo e maravilhoso remédio para debelar estas
doenças do que este pau” 15.

Quando o guaiaco falhava nos efeitos esperados, Amato empre-
gava alternativamente a raiz da China. esta raiz é descrita pela pri-
meira vez pelo autor, nos Comentários à Cura XC, da i Centúria 16. A
sua função é dissolver os humores, liquefazê-los, atenuá-los, trans-
formá-los em hálito e suor, e, em consequência, exsicar o corpo, de
onde viria exactamente a sua utilidade no tratamento do morbo
gálico, em fluxos e catarros, e em todas as enfermidades do humor
frio, aquoso ou pituitoso 17. 

o decocto de guaiaco e a raiz da China aparecem, assim, como
as duas grandes armas terapêuticas de Amato, no tratamento da sifí-
lis. Deduzimos que o decocto de guaiaco era considerado um exce-
lente remédio para combater a sífilis, nos doentes tidos como de na -
tureza pituitosa, com humores lentos e frios 18. Quanto à raiz da
China, é preferida, pelo médico, para aplicação em pessoas com
compleição cálida ou biliosa.

As inovações terapêuticas de Amato passam também pela sua
preo cupação em adaptar o tratamento especificamente a cada doen -
te e cada doença. 

na Cura LXViii, da mesma Centúria, De eGÍLoPe, MAL
Con trAÍDo, Por MorBo GÁLiCo, no CAnto Dos
oLHos, deparamo-nos com o caso de uma mulher atacada de
morbo gálico, cujo marido já tinha sido tratado deste mal, em

15 i Centúria, Cura XXXii, p. 140.
16 i Centúria, Cura XC, p. 219.
17 i Centúria, Cura XC, p. 220.
18 i centúria, Cura XCiX, p. 242.
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roma. Contraíra uma úlcera, nas narinas e junto aos olhos. sofria
tam bém de um tumor, na cabeça, que lhe causava grandes cefaleias.
Aplicou-se o tratamento adequado, recorrendo à salsaparrilha e ao
decocto da raiz da China, que bebeu durante trinta dias. no trata-
mento do tumor da cabeça, foi aplicada uma fomentação do refe-
rido decocto e uma fricção com unguento de alteia, a que se mistu-
rava um pouco de prata viva. Com isto ficou curada 19. na Cura
LXXXV da Vi Centúria, cujo título é De uMA CHAGA no PA -
LAto CoM oriGeM no MorBo GÁLiCo, temos um mú si -
co napolitano que padecia de morbo gálico e possuía uma pe quena
úlcera no palato. Depois de purgado, deu-se-lhe decocto de salsa-
parrilha e sentiu-se melhor 20.

Associada, muitas vezes aos casos, clínicos de sífilis, aparece
uma outra doença venérea, a gonorreia. Amato refere que a gonor-
reia é uma doença pouco conhecida e de difícil tratamento 21. Logo
na Cura LV da i Centúria, cujo título é DuM Que soFriA De
VÁriAs AFeCÇÕs CoM Certo CALor nÃo nAturAL
esPALHADo Por toDo o CorPo, faz a sua primeira refe-
rência à gonorreia, dizendo:

“(…) um boticário, de 38 anos, de temperamento bilioso, tinha o fígado
ca lidíssimo e os rins excessivamente queimados, a ponto de apresentar
gonorreia. surgiram-lhe uns calores não naturais, como dor no occiput. (…)
Chamado para o ver, ordenei imediatamente a abertura da basílica do lado
direito, dei-lhe de seguida, um xarope de chicória, de almeirão e de borra-
gem, e foi depois purgado. Por fim, bebeu um decocto, de chicória, de almei-
rão, de lúpulos e foi restituído à saúde” 22.

neste primeiro caso, Amato descreve, ainda que de uma forma
pouco clara, a sintomatologia da doença. Vemos também, a nível da

19 V Centúria, Cura LXViii, p. 248.
20 Vi Centúria, Cura LXXXV, p. 133.
21 V Centúria, Cura Li, p. 235.
22 i Centúria, Cura LX, p. 176.
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te rapêutica, que os remédios usados são comuns e de recurso gene-
ralizado por parte do médico, no tratamento de outras doenças,
nomeadamente em variadas febres.

na Cura LXi, da iii Centúria cujo título é De FeBre Con-
tÍnuA MALiGnA, GonorreiA, CoMPLiCADA CoM
outros MALes podemos ler:

“(…) um ourives teve coito com uma bela mulher, mas atingida pela
sarna gálica. Por isso apanhou um fleimão inguinal com chagas no pénis.
Mesmo sem lhe aplicarem remédios, desapareceu ficando apenas a gonorreia
(…) nada lhe doía. entretanto deitava espontaneamente muitos líquidos féti-
dos e insuportáveis. Apesar de tudo o vigor mantinha-se. Após vários remé-
dios e visto a doença ser grave e poderosa foi necessário recorrer ao decocto
de guaiaco para a debalar” 23.

nesta cura, para além de distinguir a sífilis da gonorreia, Amato
apresenta-nos o pau guaiaco, como sendo poderoso no combate a
ambas as doenças.

A dificuldade que notamos, na clarificação da sintomatologia da
gonorreia, é mais evidente ao longo das três primeiras Centúrias. A
partir da iV Centúria, verificamos que Amato já é capaz de distinguir
claramente esta doença e, como vimos, até aplica uma terapêutica
específica e inovadora para o seu tratamento. isto poderá dever-se
ao aumento de conhecimentos que foi adquirindo. 

na sequência desta análise dos casos clínicos mais característi-
cos de sífilis e de gonorreia tratados nas Centúrias, Amato usa, como
principais agentes na terapêutica destas doenças, o Pau guaiaco 24, a
raiz da China 25 e a salsaparrilha 26.

23 iii Centúria, Cura LXi, p. 271.
24 PArDo toMÁs, José e LóPez terrADA, MAriA Luz, Las Primeiras Noticias sobre

Plantas Americanas en las relaciones de Viages y Crónicas de Indias (1493-1553), Valência, 1993,
pp. 216-218 e 290; PArDo toMÁs, José, La Historia de yervas y plantas: un tratado
rena c ientista de materia médica, Revista Bibliográfica de Geografia y Ciencias Sociales, 91, 1998,
pp. 1-8.

25 idem.
26 Ibidem.
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De acordo com o que acabámos de expor, parece-nos argumen-
tável que é com Amato que terá começado a delinear-se, na linha da
frente do conhecimento, uma terapêutica específica para o trata-
mento das doenças venéreas mais graves, sobretudo das que só re -
centemente tinham começado a afectar a europa.

Há ainda uma miscelânea considerável de outras patologias do
foro sexual apontadas por Amato, nas Centúrias, que analisaremos
nesta secção.  

A questão da esterilidade foi por várias vezes abordada e estu-
dada pelo autor. uma das pistas, no texto das Centúrias, que nos
indica a sua fama e credibilidade como excelente médico, é a quan-
tidade de homens e mulheres que recorreram aos seus cuidados
para conseguirem ter filhos. 

recordemos que, neste período, e uma vez mais na sequência de
crenças e mitos milenares, a esterilidade de uma mulher era frequen-
temente considerada como um castigo, constituía uma vergonha,
em termos sociais, e era certamente sentida como uma culpa. Ao
lidar com casos destes, Amato desvia-se frontalmente dos precon-
ceitos mais antigos, referentes a maldições e punições divinas ou
diabólicas, que nem sequer se dá ao trabalho de mencionar. esta
abordagem do tratamento da infertilidade, estritamente como um
caso clínico, é, sem dúvida, uma modernidade, para a época, tal
como é novo o argumento do médico segundo a qual as causas da
es terilidade podem ser várias. num corte, ainda mais dramático,
com as configurações medievais suas antecessoras, onde a infertili-
dade é, por definição e sem discussão possível, um problema estri -
ta mente feminino, o médico afirma taxativamente que a doença
tanto pode afectar as mulheres, como os homens. Aponta por isso,
alguns remédios que poderão ajudar a conceber e discriminando-os
e discutindo-os, conforme o sexo a que se destinam. 

na cura LXXXiii, da V Centúria, de título De uns sinto-
MAs APAreCiDos nuMA MuLHer estériL Que BeBeu
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QuALQuer CoisA PArA FiCAr GrÁViDA, Amato relata o
seguinte:

“uma mulher infecunda e muito ansiosa de ter filhos, não só para agra-
dar ao marido, mas também porque ouvira dizer aos pais que um homem
que morresse sem ter filhos seria terrivelmente atormentado no inferno,
pediu a uma parteira remédio para evitar a esterilidade. A parteira (como é o
costume de todas) não tinha falta de remédios, e até possúia consigo tal
experiência que declarava com muita e variada conversa ter com eles prepa-
rado várias mulheres para conceberem.  ora esta, solicitando com tão grande
avi dez o remédio, que não passava aliás de um preparado de pimenta e gengi -
bre, bebeu-o com a maior sofreguidão. (…) eu, porém, para sorte da doente,
como quem já tinha curado outra mulher assim tratada, ordenei-lhe que se
apoquentasse, e avanço desta forma contra os referidos males. (…)” 27.

usou, no tratamento, variados remédios e restitui-lhe a saúde
em 40 dias. Depois, nos comentários, diz-nos o seguinte:

“Por serem várias as causas de esterilidade e várias as fórmulas de trata -
men to curativo, convém que também variem os remédios. todavia de entre
os remédios que são aceites empiricamente, sem qualquer observada indica-
ção, onde má qualidade nociva do útero, ou temperamento da mulher ou do
ho mem, ou de outras diferentes que não importa nem julgo de grande valor
re ferir, está o aloés que a mulher deve mastigar não só em jejum, mas tam -
bém ao ir deitar-se. tal experiência é tida por certa de forma que não duvida-
rei que as mulheres, dele utilizadoras, me hão-de agradecer por isso (...)” 28.

na Cura XCV, da Vi Centúria, que trata De uM reMéDio
PArA os Que urinAM DurAnte o sono, refere que tra -
tou vários homens que “não ejaculavam qualquer sémen” 29. 

Ainda dentro do vasto leque de outras doenças tratadas por

27 V Centúria, Cura LXXXiii, p. 275.
28 V Centúria, Cura LXXXiii, p. 275.
29 Vi Centúria, Cura XCV, p. 154.
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Amato que envolvem os aparelhos genitais, devemos referir de se -
guida o furor, a satiríase e o priapismo.

na Cura XCVii, da Vi Centúria, cujo título é De sAtirÍAse e
Ao MesMo teMPo De Furor uterino, Amato descreve
o seu entendimento da diferença entre satiríase e priapismo. Conta-
nos, nomeadamente, o caso de uma freira que sofria de satiríase.
nos comentários chama a si o dever de esclarecer os leitores, di -
zendo o seguinte:

“(…) Portanto este furor resultava do útero, pelo que se chama furor
uterino. ora, a satiríase difere muito do priapismo. Com efeito, a satiríase é
um enorme prurido da região pudenda e um insuportável desejo de acto
sexual com calidez, desejo que não se encontra no priapismo que é mais um
inchaço do membro genital e talvez apenas do viril (…). As mulheres costu-
mam ser tentadas mais frequentemente e mais fortemente de satiríase do que
os homens tanto as virgens como as que provocam o coito e professam cas-
tidade, principalmente as que se encontram ausentes dos maridos ou que
ficaram viúvas (…)” 30

Para ajudar o tratamento destas doenças Amato tem por hábito
aconselhar o casamento.

Como último ponto desta sequência de casos do foro sexual,
pa rece-nos importante referir que Amato, discretamente, mas sem
falsos pudores, desviando-se francamente da postura oficial ecle-
siástica, defende que o prazer pode acompanhar a necessidade da
pro criação. Fala, por diversas vezes, no desejo sexual do homem e
da mulher, como já tivemos oportunidade de constatar, nas diver-
sas curas apresentadas nesta discussão. este à-vontade, na referên-
cia à naturalidade do prazer sexual e mesmo à conveniência da sua
satisfação, pode entender-se, em grande medida, pela transposição
das questões sexuais para o foro da Medicina, o que as liberta de
cons trangimentos sociais ou morais, irrelevantes quando o que está
em causa é o diagnóstico e a terapêutica de doenças. é nesta supe-
ração de constrangimentos, tornada possível no foro clínico, que

30 Vi Centúria, Cura XCVii, p. 159.
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31 ii Centúria, Cura XXXiX, p. 85.

po demos começar a ver uma nova linguagem sexológica a dar os
seus primeiros passos.

De seguida analisaremos alguns casos de indefinição sexual,
apresentados pelos doentes descritos por Amato, e tecer algumas
considerações sobre o assunto.

Ao longo das Centúrias, vai-nos apresentando um leque variado
de curas relativas a este foro, dentro do qual a ênfase parece recair
sobre aqueles homens que manifestam o que o médico toma por
ca racterísticas femininas, mas em quem não são visíveis quaisquer
alterações anatómicas, a nível do seu aparelho genital.

estas situações são obviamente de grande fascínio para o mé -
dico, ainda com poucas ferramentas cognitivas para discutir os
casos que encontra em termos imediatamente perceptíveis para o
leitor moderno, mas sempre claramente à procura de sinais que
possam funcionar como indicadores de zonas de sombra, entre o
masculino e o feminino.

uma última cura, esta, várias vezes parafraseada por autoridades
ilustres, alude a um caso de mudança explícita de sexo, potenciada
em toda a sua plenitude, quando as condições de vida permitem ao
transexual comportar-se como a pessoa que realmente sente ser. é
a famosa Cura XXXiX, da ii Centúria, com o título De uMA
rAPA riGA Que PAssou A VArÃo, em que se relata o seguinte: 

“em Portugal, na freguesia de esgueira, a nove léguas de Coimbra,
cidade ilustre, havia uma rapariga, fidalga, cujo nome, se não me engano era
MAriA PACHeCA. Chegada à idade em que as mulheres costumam ter
pela primeira vez a menstruação, em vez desta, principiou a aparecer-lhe e a
de senvolver-se um pénis que até esse tempo estivera interiormente oculto.
Desta forma transitou de mulher ao sexo masculino, vestiu fato de homem e
foi baptizada, com o nome de MAnueL. Foi à Índia, tornou-se famoso e
rico, e, ao voltar à pátria, casou. ignoro, porém, se teve descendência. toda-
via estamos cônscios de que ficou sempre imberbe” 31.
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este relato alerta-nos, tranquilamente, para o conhecimento
antigo destas condições e para o florescimento da identidade sexual
preferida, quando o afastamento o permite. na obra de Amato, não
aparece escrito o termo transsexualidade, muito provavelmente uma
potencialidade humana ainda não resolvida na época. A realidade
existia. o contexto também. Mas o conceito não. no entanto,
Amato encontra-o e refere-o, com frontalidade e detalhe, mesmo na
au sência de palavras explícitas para denominar o fenómeno que
descreve. 

em todos estes casos que Amato recupera dos Clássicos, de
uma forma ou de outra, estão envolvidos desterros ou distâncias,
ilhas desertas ou paragens exóticas e longínquas: todas estas situa-
ções são caminhos para o afastamento dos parâmetros ocidentais
eu ropeus. Perante estes considerandos, é provável que a partida
para a Índia apareça como a única alternativa possível de sobrevi-
vência com dignidade. e, a esta luz, torna-se mais compreensível
que a mulher transformada em homem só assuma a sua plenitude
mas culina, quando já está livre de todos os constrangimentos fami-
liares e sociais que lhe cerceavam os movimentos em Portugal. na
Índia, longe de olhares e de conversas, Manuel torna-se “rico e fa -
moso”, depois do que já pode voltar à pátria, casar e re-emergir, de
pleno direito, como chefe de família.

é a travessia de um Cabo das tormentas bastante menos refe-
rido pela História que aqui se celebra, libertando nunca saberemos
quantos homens e mulheres da amarra de condicionalismos e com-
portamentos de um sexo que não reconhecem como seu, num 
permanente mal-estar, adicionalmente agarrado pelo estigma da
monstruosidade – pois esta era a classificação dada, tanto a ho -
mossexuais, como  a hermafroditas, em obras tão circundantes e
aceites como o Traité de Montres et des Prodiges de Ambroise Paré
(1510-1590) 32.

32 PAré, AMBroise, Monsters and Marvels, tradução, introdução e notas de Janis L. Pal-
lister, Chicago: university of  Chicago Press, 1982.
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sendo assim, a viagem, todas as viagens e por excelência a
grande viagem global dos Descobrimentos, pode, de repente, reve-
lar-se-nos como um factor irresistível da mais profunda das liberta-
ções sexuais em cada indivíduo, solto por fim das convenções fami-
liares e sociais.

Conclusões

As Centúrias são uma obra interessante e reveladora, quer pela
originalidade dos seus considerandos, quer pela riqueza de seu con-
teúdo. A temática referente ao foro da sexualidade representa uma
percentagem considerável (17,2 %) dos casos clínicos descritos nas
Centúrias. neste domínio, Amato baseia as suas ideias na teoria
hipocrático-galénica, conhecida por teoria duas sementes. Considera
que ambos os sexos contribuem em igual medida para a concepção,
sendo o esperma a semente do homem e os fluidos vaginais a
semente da mulher. Quando passa da teoria para a observação, traz-
-nos para a vanguarda descrições anatómicas pormenorizadas e ino-
vadoras dos órgãos genitais da mulher e do homem. Dá-nos um
contributo importante a nível da patologia, sintomatologia e tera-
pêutica de algumas doenças venéreas, nomeadamente da sífilis, além
de que contribuiu para a divulgação da terapêutica para o combate
à sífilis e à gonorreia. numa visão que vai tornar os tratamentos
muito mais eficazes, aponta, como principais agentes terapêuticos o
pau guaiaco, a raiz da China e a salsaparrilha. 

em relação a indefinições da vivência sexual, os dados mostram
que Amato distingue claramente as situações de indefinição sexual
causadas por anomalias anatómicas, das situações de natureza emo-
cional. Apresenta algumas curas relativas a este foro, em que certos
homens manifestam características femininas e em que as mulheres

PAré, AMBoise, Monstruos y Prodígios, introduccion, traduccion y notas de ignacio
Malaxecheverría, ediciones siruela, 1987.
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chegam mesmo a mudar de sexo. Alerta-nos para o conhecimento
antigo destas condições e para o florescimento da identidade prefe-
rida, quando o afastamento o permite. 

Face ao que acabámos de expor, consideramos que é com esta
obra que a sexologia começa a definir-se, como preocupação do
foro médico, livre de juízes de valor e centrada na terapia e bem-
estar do doente afectado. 
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