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INVERSÃO SEXUAL de Havelock Ellis: edição integral em
português já disponível
Já está à venda nas lojas Amazon, Apple
iBookstore, Kobo by FNAC, Samsung Readers
Hub, Lulu e outras grandes livrarias online, a
primeira edição integral em português do
clássico do séc. XIX de Havelock Ellis,
Inversão de Sexual, publicado pela INDEX
ebooks.
No final do século XIX, Ellis teve a coragem
de publicar abertamente Inversão Sexual, o
seu estudo detalhado e desapaixonado sobre
a problemática da inversão sexual, que
recentemente havia condenado Oscar Wilde
à prisão e nos séculos anteriores classificara
os culpados do "nefando pecado" como
hereges e degenerados. Inversão Sexual foi
a expressão cunhada por Ellis para o que
hoje
designamos
genericamente
por
homossexualidade e que não tinha, para ele,
qualquer conotação pejorativa.
De fundamental importância para os
estudiosos da homossexualidade (sexólogos,
antropólogos, médicos, psiquiatras), esta
obra é acessível e interessante para todos os
que queiram aprofundar o seu conhecimento
sobre esta temática. A escrita de Ellis é
escorreita e acessível, estando recheada de curiosidades e apontamentos interessantes.
Ao longo de 7 capítulos, Ellis descreve a homossexualidade no mundo, os principais estudiosos
da matéria, a homossexualidade nos homens e nas mulheres, apresentando um grande
número de casos e depoimentos reais, a natureza e a teoria da inversão sexual, terminando
com um capítulo de conclusões. Esta edição conta ainda com dois apêndices, sobre a
homossexualidade nas escolas femininas e a homossexualidade entre os vagabundos, e uma
extensa lista de tópicos e de autores.
No site da INDEX ebooks estão disponíveis os links para compra nos formatos ePub (para iPad,
iPhone e outros smartphones, tablets e ereaders), mobi (para o Amazon Kindle), bem como o
link para a edição em papel (print-on-demand, na Creatspace da Amazon).

Henry Havelock Ellis, conhecido como Havelock Ellis (2 de fevereiro de 1859 - 8 de Julho de
1939), foi um médico e psicólogo britânico, escritor e reformador social que estudou a
sexualidade humana. Foi co-autor, em 1987, do primeiro livro médico em Inglês sobre a
homossexualidade e também publicou trabalhos sobre uma variedade de práticas e
inclinações sexuais, incluindo a psicologia dos transgéneros. É-lhe creditada a introdução das
noções de narcisismo e auto-erotismo, mais tarde adotada pelos psicanalistas. Como pensador
contemporâneo progressiva, apoiou a eugenia e foi presidente do Instituto de Galton.

INDEX ebooks é uma editora especializada em ebooks de literatura gay em língua portuguesa
a preços low-cost. A publicação de novas obras de literatura gay por autores portugueses,
brasileiros ou de outros países de expressão portuguesa é muito reduzida, tal como a
reedição de obras esgotadas. Por outro lado, a oferta em português de literatura gay
traduzida é quase inexistente. A INDEX ebooks está focada em facilitar a todos o acesso a
este acervo de obras. Por isso mantemos os nossos custos em patamares tão baixos quanto
possíveis. Por isso usamos conteúdos de domínio público ou com licenças de uso livre. Por isso
editamos ebooks e mini-ebooks e estamos 100% online. Por isso lutamos por vender ao preço
de 0,99€ por cada mini-ebook! Por isso oferecemos as nossas edições a bibliotecas para que
as disponibilizem aos seus leitores gratuitamente. Por isso oferecemos serviços de edição de
ebooks a autores de manuscritos originais de literatura gay em língua portuguesa.
O nome da editora faz uma referência irónica à Lista de Livros Proibidos da Igreja Católica, o
Index Librorum Prohibitorum. O Index Librorvm Prohibitorvm ("Lista dos Livros Proibidos")
foi uma lista de publicações proibidas pela Igreja Católica, de "livros perniciosos" que foi
inicialmente uma ferramenta contra o avanço do protestantismo. Foi criado em 1559, no
Concílio de Trento (1545-1563) e ficou sob administração da Inquisição ou Santo Ofício. Esta
lista continha os livros ou obras que se opunham a doutrina da Igreja Católica e deste modo
pretendia prevenir a corrupção dos fiéis. O índice foi atualizado regularmente até a
trigésima-segunda edição, em 1948, tendo os livros sido escolhidos pelo Santo Ofício ou pelo
Papa. A lista não era simplesmente reativa, os autores eram encorajados a defender a
ortodoxia dos seus trabalhos. A censura prévia era encorajada. A última edição, publicada
em 1948, continha 4.000 títulos censurados por várias razões: heresia, deficiência moral,
sexualidade explícita, incorrecção política, etc. Em determinados períodos da história, obras
de cientistas, filósofos, enciclopedistas ou pensadores famosos como Galileu, Copérnico,
Maquiavel, Erasmo de Roterdão, Espinosa, Locke, Berkeley, Diderot, Pascal, Hobbes,
Descartes, Rousseau, Montesquieu, Hume ou Kant pertenceram a esta lista, sendo que alguns
foram removidos entretanto. INDEX ebooks: Livros “proibidos”!

