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Introdução: 
 

As diferentes maneiras como o corpo e a sexualidade são concebidos e o 

lugar que ocupam em determinada sociedade, assim como a sua presença no 

imaginário, na realidade e no cotidiano auxiliam o historiador na compreensão 

das sociedades, sejam estas antigas ou contemporâneas (Le Goff, 2006). 

Por meio da análise de obras médicas é possível compreender como o 

corpo e a sexualidade (masculina ou feminina) eram representados em 

diferentes civilizações. É importante considerar ainda a sexualidade em um 

campo mais abrangente da história do corpo, evitando que ela seja reduzida 

apenas aos órgãos sexuais (Green, 2005). 

Apesar de estar em crescimento, os estudos acerca da sexualidade e do 

corpo são ainda escassos, principalmente no que se refere às mulheres. 

Somente a partir de 1970, com o crescimento dos movimentos feministas e o 

crescimento da história das mentalidades, nasce a história das mulheres, com 

compromisso político e científico (Arribas, 2000). 

Por ser recente existem muitos campos da história feminina a serem 

explorados, principalmente quando se trata de Idade Média, uma vez que a 

escassez e dispersão documental desse período é grande e as mulheres 

possuíam pouca participação no universo político e na sociedade. 

Durante o período medieval a discussão acerca da sexualidade e do corpo 

feminino misturava-se aos textos religiosos. Eram homens, principalmente 

monges e eclesiásticos, que escreviam sobre sexo, embora em tese não 

possuíssem vida sexual, escrevendo dessa maneira com pouco conhecimento 

prático (Rossiaud, 2002). Entretanto alguns aspectos da sexualidade eram 

discutidos em tratados médicos medievais, especialmente aqueles referentes à 



sexualidade feminina. Aborto, contracepção, esterilidade e virgindade são 

alguns dos assuntos abordados pelos médios em seus trabalhos. 

As obras gregas e árabes traduzidas para o Latim a partir do século XII 

colaboraram para o desenvolvimento do debate sobre corpo e sexualidade 

feminina e influenciaram vários escritos médicos medievais. 

 

Objetivos: 
 

Pedro Hispano (? 1205-1277) foi profundamente influenciado pelas obras 

clássicas e islâmicas. A partir da análise de seus escritos, principalmente de 

seu comentário médico sobre o Viaticum e sua obra o Thesaurus pauperum 

(?1250), o presente artigo tem como objetivo discutir e analisar a medicina 

feminina, enfatizando a sexualidade e o corpo através da ginecologia e da 

contracepção.  

Nessa perspectiva, este trabalho procura romper com a idéia de que na 

Idade Média não havia uma preocupação, nem um diálogo acerca da 

sexualidade e da medicina feminina. 

Assim, o estudo dos saberes médicos medievais vinculados á história 

feminina apresenta grandes contribuições para a história das ciências, pois 

auxilia na compreensão do passado e na formação da identidade feminina. 

 

Metodologia: 
 

O presente artigo foi realizado a partir de uma vasta pesquisa 

bibliográfica, tanto sobre história da medicina medieval, quanto sobre a história 

das mulheres, neste período, e de sua sexualidade. 

Após esse levantamento foram realizadas leituras e fichamentos, que 

levaram a questionamentos e a problematizações. Posteriormente foi feita uma 

análise documental da obra médica de Pedro Hispano, que auxiliou na 

obtenção dos resultados que serão discutidos no decorrer deste artigo. 

 

Sexualidade e corpo feminino no contexto medieval: 
 

A questão da sexualidade, dos saberes médicos e das mulheres na Idade 

Média foi estudada por vários pesquisadores, em sua maioria estrangeiros. Por 



meio desses estudos pode-se traçar um paralelo entre esses aspectos em 

busca de um melhor entendimento da medicina feminina no período medieval. 

Assim como a noção de feminino e masculino, a sexualidade está 

inserida, no período medieval, em uma concepção hierárquica de valores, nos 

quais os virgines ocupam o nível supremo, sendo um exemplo a ser seguido, 

os oratores ligados à renúncia ou à continência possuíam maior autoridade 

sobre os conjugati (Rossiaud, 2002). Dessa maneira, é evidente preocupação 

acerca da castidade na Idade Média. 

Em relação ao corpo, a maioria dos indivíduos acreditava que o marido 

detinha o poder sobre o corpo de sua mulher. O ato conjugal era percebido 

como um ritual, no qual a superioridade masculina era demonstrada. 

Entretanto, uma corrente intelectual, cujo principal representante era Abelardo 

(1079-1142), acreditava que no ato conjugal o homem e a mulher possuíam 

igual poder sobre o corpo do outro. 

Segundo Rossiaud (2002) existe uma forte relação entre medicina e 

sexualidade. No período medieval, é possível encontrar obras médicas que 

discutiam o tema. Além dessa relação é importante ressaltar a relação destas 

com a astrologia. 

Astrólogos, médicos e filósofos naturalistas acreditavam que o céu e as 

estrelas influenciavam os fenômenos terrestres, como o comportamento sexual 

humano, porém estes divergiam quanto ao grau de influência (Lemay, 1982). A 

relação entre astrologia e medicina é evidenciada pelo fato de que é necessário 

a um médico conhecimento astrológico. Alguns tratados de astrologia foram 

incorporados no currículo das faculdades de medicina. 

A sexualidade e a medicina possuíam ainda uma estreita relação com a 

magia. Muitos casais recorriam a uma variedade de métodos médicos e 

mágicos para fomentar as concepções. Existiam poções para excitar ou 

enfraquecer as paixões, propiciar a gravidez, impedir o aborto, determinar o 

sexo da criança. Havia por toda a Europa a manutenção de ritos de fertilidade 

pagã tradicionais (McLaren, 1997). 

Diferentemente do que muitos historiadores acreditam existia na 

sociedade medieval uma mentalidade contraceptiva. Dessa maneira, casais 

buscavam formas de limitar os nascimentos por meio de práticas 

contraceptivas. Muitas mulheres na tentativa de controlar a natalidade 



recorriam às parteiras, feiticeiras e prostitutas que eram consideradas 

entendidas dessas práticas. Entretanto, muitas mulheres ao recorrerem a 

métodos contraceptivos eram acusadas de proteger a beleza e a reputação por 

meio de conhecimentos secretos. 

Na Idade Média não se tinha grande conhecimento acerca das práticas 

contraceptivas. Em regiões menos cristianizadas as mulheres representavam 

um importante papel (mágico-medicinal) na prática contraceptiva. Apesar de 

não muito corrente esta prática estava mais presente entre os citadinos e nas 

áreas mais afastadas da Igreja (McLaren, 1997). 

Alguns tópicos relacionados ao comportamento sexual estavam, durante o 

período medieval, submetidos aos dogmas da Igreja, principalmente aqueles 

relacionados à sexualidade dos casais. A Igreja instruía o casal da melhor 

maneira de realizar os atos sexuais. Estes deveriam seguir regras e ritos, na 

tentativa de moderar a luxúria. As relações deveriam ser noturnas, sendo 

necessário evitar a nudez. O excesso de carne e vinho poderia levar ao desejo 

carnal e o casal deveria dominar o corpo e reduzir o número de relações. 

As mulheres deveriam deixar a iniciativa para os homens. O casal deveria 

limitar-se às posições comuns, pois as incomuns eram consideradas perigosas 

e poderiam gerar concepções monstruosas. O casal deveria ainda respeitar os 

períodos de abstinências impostos pela Igreja. Esses períodos eram maneiras 

naturais de controlar a natalidade (Rossiaud, 2002). 

A tentativa da Igreja em normatizar a sexualidade no interior do 

casamento, através da teologia do matrimônio, representa uma tentativa de 

controle, que na realidade não se efetivava. 

Apesar da tentativa de controle pela Igreja, muitos assuntos considerados 

controversos, como aborto, esterilidade e contracepção eram discutidos em 

tratados médicos medievais. A incorporação de tais assuntos foi encorajada 

por obras clássicas e islâmicas (Cadden, 1993). 

 

A influência das obras gregas e árabes nos tratados médicos medievais: 
 

Nos séculos XII e XIII muitas obras médicas gregas e árabes foram 

traduzidas para o Latim e debatidas nas universidades. Hipócrates, Galeno, 



Avicena e Averroës eram importantes físicos1 que contribuíram para o 

desenvolvimento da medicina medieval. Muitos textos médicos produzidos 

neste período eram comentários das obras destas autoridades. 

O aborto, a contracepção, a esterilidade e a virgindade eram alguns dos 

assuntos discutidos em seus trabalhos. Galeno (século II) acreditava que tanto 

o homem quanto a mulher eram responsáveis pela procriação, sendo 

necessário a união das duas sementes para a concepção. A tese de Galeno 

confronta a tradição aristotélica, que acreditava somente na existência da 

semente masculina. 

No Canon de Medicina, traduzido para o Latim no século XII por Geraldo 

de Cremona (1114-1187), Avicena (980-1037) discute o aborto e outros 

aspectos da sexualidade. Ele acreditava que o aborto deveria ser realizado 

quando a saúde da mãe estava prejudicada. Avicena acreditava também que a 

mulher tinha três orgasmos, o primeiro decorrente do movimento de seu 

esperma, o segundo decorrente do movimento do esperma masculino e o 

terceiro proveniente do movimento que ocorre durante a relação sexual. 

Averroës (1126-1198) em seu trabalho o Colliget propõe uma ampla 

discussão relativa à esterilidade, tanto masculina quanto feminina. O físico 

declara que a esterilidade masculina era geralmente causada pelo 

aquecimento dos testículos, ocasionando a morte do esperma. De acordo com 

Averroës as mulheres também poderiam sofrer de infertilidade, causada pelo 

extremo aquecimento. 

Enquanto estudava as doenças das mulheres, Hipócrates (460 a.C-370 

a.C) percebeu a necessidade de confiar nas declarações destas, uma vez que, 

estas doenças, principalmente àquelas relacionadas a ginecologia eram difíceis 

de diagnosticar, por que eram vivenciadas unicamente por mulheres. Nessa 

perspectiva, Hipócrates expandiu o campo para uma maior autonomia feminina 

e uma maior participação das mulheres na compilação de trabalhos médicos. 

Estas autoridades clássicas e islâmicas são apenas algumas das que 

influenciaram os trabalhos médicos medievais. As obras de Pedro Hispano, 

que serão analisadas neste artigo, foram profundamente influenciadas por 

esses escritos médicos gregos e árabes. 

                                                 
1 Os médicos eram denominados físicos, pois na Idade Média os physici eram considerados especialistas 
da natureza, dominando a interação entre homem e natureza. 



 

Pedro Hispano e suas obras médicas: 
 

Pedro Hispano, ou no Latim Petrus Hispanus, foi um dos mais importantes 

físicos do século XIII. Nasceu em Lisboa por volta de 1205, foi para Paris, em 

torno de 1220 para estudar lógica, física, metafísica e teologia. Durante a sua 

vida conquistou cargos políticos e eclesiásticos, tornando-se papa (João XXI) 

em 1276. Morreu em 12 de maio de 1277, fatalmente ferido pelo colapso do 

teto da biblioteca papal. 

Existe atualmente uma discussão acerca da identidade do Pedro Hispano. 

O filósofo José Meirinhos defendeu em 1996 a hipótese da existência de pelo 

menos três Pedros Hispanos: um dominicano, um português e um físico. Em 

2002, ele estendeu sua hipótese para a existência de oito Pedros Hispanos. 

(Rodrigues, 2006). 

Entretanto é importante enfatizar que muitos clérigos eram também 

físicos, como Alberto Magno (1193-1280), provável autor da obra Des secretis 

mulierum. Eram os monges e eclesiásticos, essencialmente, que escreviam 

sobre sexo. E na Idade Média não era comum, intelectuais serem 

especializados em uma área específica. Dessa maneira, é mais provável a 

existência de apenas um Pedro Hispano, físico, filósofo e teólogo. 

As obras de Pedro Hispano colaboraram imensamente para a medicina 

feminina e para os estudos da sexualidade. Para a realização deste artigo 

foram analisadas duas produções médicas de Pedro Hispano, o Questiones 

super Viaticum e o Thesaurus pauperum, por meio das quais foi possível 

analisar aspetos da sexualidade e do corpo feminino. 

O Thesaurus pauperum (Tesouro dos pobres) foi provavelmente composto 

na Itália. O trabalho é uma compilação de receitas, incluindo medicina popular 

com recursos mágicos e astrológicos, que poderia ser utilizado por médicos 

humildes. Esta obra influenciou outros trabalhos médicos do período. 

Entre as receitas presentes no Thesaurus pauperum, algumas são 

dedicadas a assuntos referentes à sexualidade e ao corpo feminino. È possível 

encontrar na obra uma preocupação com o prazer (tanto masculino quanto 

feminino) que era segundo os médicos, importante para a concepção. No 

capítulo XXXVII denominado Para excitar ao coito (Ad coitum excitandum) 



Pedro hispano oferece receitas para resolver problemas relacionados à falta de 

desejo sexual. Ele declara que “triturem-se bagas de loureiro e prepare-se uma 

confecção das mesmas com suco de satirião: untem-se com isso os rins e as 

partes genitais; excita poderosamente o coito” (Pereira, 1973, p. 234). 

O físico dedica um capítulo (XXXIII) para discutir uma doença masculina: 

O prurido do pênis (De pruritu uirge), que era uma doença bastante comum na 

Idade Média. Ele certifica que “cinza de abóbora seca cura em breve as úlceras 

do pênis, mesmo que estejam putrefatas” (Pereira, 1973, p. 230). 

No Tesouro dos pobres não existe nenhum capítulo dedicado às doenças 

relacionadas à vagina, existe, entretanto, um interesse mais profundo nas 

doenças relacionadas aos seios e ao útero. Estes órgãos estão diretamente 

ligados à concepção. Assim, é possível perceber a preocupação de Pedro 

Hispano com o corpo feminino e que esta preocupação está relacionada com a 

concepção. 

No capítulo XLII intitulado Doenças dos seios (De mamillarum 

infirmitatibus) Pedro Hispano examina as causas do inchaço dos seios, que 

poderia ocorrer devido à retenção de leite. Para resolver o problema ele sugere 

que:  

 
Se os seios incharem por causa do excesso de leite, cubram-se em 

primeiro lugar com argila ou com fava partida e moída e clara de ovo, 

ou com lentilhas cozida em vinagre; com a continuação, aplique-se ovo 

com óleo rosado, pois tira o tumor e toda a dureza dos seios. (Pereira, 

1973, p. 250) 

 

Em relação ao útero, o físico dedica um capítulo (XLIII) à Sufocação da 

madre (De suffocatione matricis). De acordo com Hipócrates o útero poderia se 

deslocar e simpatizar com as áreas superiores do corpo, causando uma 

sensação de desconforto e sufocação. O físico acreditava que a doença era 

uma conseqüência desagradável da castidade, causada pela retenção do 

esperma feminino. 

Dessa maneira, os médicos geralmente recomendavam a masturbação 

para expelir os fluídos. As práticas masturbatórias eram realizadas pelas 

parteiras ou pelas próprias paciente. Pedro Hispano, entretanto, oferece outras 



receitas para resolver o problema da sufocação da madre. Ele afirma que 

“beber soro de leite com vinho resolve a inchação do ventre da mulher tomada 

de sufocação” (Pereira, 1973, p. 254). 

Outro assunto relacionado à medicina feminina bastante trabalhado nas 

obras médicas medievais é a menstruação. Pedro Hispano escreve um capítulo 

(XL) a respeito deste tema. No capítulo Provocação da menstruação (De 

prouoctione menstruorum) afirma que “raiz de açucena triturada com azeite e 

cozida nas brasas expele a menstruação; e beber a sua semente expele de 

pressa o feto morto” (Pereira, 1973, p. 244). 

O físico ensina ainda em sua obra como inibir o desejo erótico. No 

capítulo XXXVIII Sufocação do desejo erótico (De suffocatione libidinis) Pedro 

Hispano receita a utilização de ervas para evitar a ereção e o coito.  

 
 (...) tomar com freqüência nenúfar diminui a corrupção e destrói o 

desejo do coito, quando se bebe uma onça dele com xarope de 

papoilas; congela o sêmen, com a propriedade que existe nele e na 

sua raiz (Pereira, 1973, p. 242). 

 

Pedro Hispano apresenta no Thesaurus pauperum uma preocupação com 

a contracepção. No capítulo XLIV Impedimento da concepção (De impedimento 

conceptus) ele declara que:  
quando a mulher não quiser conceber, talvez por que tema morrer ou 

por qualquer outra razão, coma osso de coração de veado, e não 

conceberá. (...) Avicena. Beber ferrugem não deixa a mulher 

conceber (Pereira, 1973, p. 258 e 260) 

 

Por meio da análise desta obra é possível perceber uma preocupação 

com a medicina feminina, principalmente relacionada à sexualidade e a 

concepção. É evidente também a influência de tratados médicos clássicos e 

islâmicos, uma vez que, Pedro Hispano faz referência a Avicena, Constantino, 

Galeno e Alberto Magno. 

Durante o período no qual Pedro Hispano ensinou medicina em Siena 

(1246-1250), ele escreveu um comentário médico sobre o Viaticum. Esta obra 

é de extrema importância para a Europa ocidental, pois ela reascende a 

discussão acerca do amor hereos (mal de amor). 



Originalmente o Viaticum consistia em anotações para viajantes que não 

possuíam acesso a tratamento médico. Traduzido por Constantino, o Africano, 

no século XII, do árabe para o Latim esta obra foi bastante difundida por toda a 

Europa ocidental, fazendo parte do currículo da maioria das universidades. 

Dessa maneira, vários comentários foram escritos sobre essa obra. Estes 

comentários formam o primeiro corpus de escritos medievais que tenta integrar 

a visão erótica do amor grego e árabe na cultura cristã medieval. 

Não se tem grande conhecimento acerca da vida de Constantino, este 

nasceu em Cartago, na África e entrou no mosteiro de Montecassino. A data de 

1087 é aceita convencionalmente como a data de sua morte. Sabe-se que ao 

traduzir o que viria a ser o Viaticum, Constantino fez algumas alterações, 

afirmou que o amor hereos só poderia ocorrer entre humanos, retirou alguns 

nomes árabes e manteve nomes gregos. Essas alterações auxiliaram no 

entendimento e assimilação da obra (Wack, 1990). 

O amor hereos (mal de amor) era considerado, segundo o Viaticum, uma 

doença do cérebro, com sintomas muito próximos ao da melancolia. O paciente 

sofria alterações na aparência, como palidez e de comportamento, tinha 

insônia, fraqueza, pensamentos depressivos e instabilidade da pulsação. Se 

não curada a doença poderia ser fatal. Os médicos geralmente receitavam 

relações sexuais, vinho, banhos, conversações, música e poesia para distrair e 

reabilitar o doente. 

Gil de Santarém (1184-1265) contemporâneo de Pedro Hispano antecipa 

o trabalho elaborado por este nas questões sobre a psicofisiologia do amor. O 

físico, que provavelmente foi professor de Pedro Hispano em Paris, questiona o 

porquê de o Viaticum classificar o amor como uma doença da cabeça, quando 

as emoções geralmente são localizadas no coração. 

A localização das emoções se torna controversa a partir do momento em 

que as obras de Aristóteles começam a circular no ocidente no fim do século 

XII e no século XIII, pois este afirma que as emoções como ódio, amor, tristeza 

e felicidade encontram-se no coração (Wack, 1990). 

Outra questão levantada por Gil é a eficácia do vinho na cura do mal de 

amor, uma vez que do ponto de vista médico o vinho afeta o corpo de a mente 

e tem efeitos diferentes dependendo da dosagem. O físico conclui, entretanto, 



que o vinho afasta pensamentos ruins e sendo a mente do doente deprimida, 

poderia ser curada pelo vinho, desde que este fosse usado com moderação. 

As questões propostas por Gil se assemelham àquelas propostas por 

Pedro Hispano, entretanto o comentário do segundo é mais extenso e 

aprofundado. Para escrever seu comentário Pedro hispano utilizou o método 

escolástico. Este método era bastante rígido, baseado nos estatutos 

universitários e nas obras oriundas do ensino, envolvia quatro elementos: o 

texto (geralmente de autoridades clássicas ou islâmicas), opiniões diferentes 

acerca do assunto do texto, método dialético e o mestre no processo regular de 

ensino (Verger, 1996). 

Pedro Hispano propõe algumas questões que derivam das propostas por 

Gil de Santarém, ampliando, aprofundando e trazendo discussões inovadoras 

para a história da medicina feminina. Existem duas versões do seu comentário, 

uma versão A e uma versão B, a última é considerada a versão mais 

elaborada. 

Em seu comentário, o físico discute a sexualidade, questionando qual 

sexo (masculino ou feminino) sofre mais de amor hereos, relacionando a 

doença com a sexualidade e o prazer sexual, inovando o estudo dessa área. 

Ao analisar o prazer sexual e questionar acerca da intensidade sexual 

sentida por homens e mulheres Pedro hispano colaborou profundamente com o 

desenvolvimento de estudos sobre sexualidade. Ele declara que o homem tem 

um prazer mais intenso nas relações sexuais, por que são mais quentes. 

Apesar, da maior intensidade do prazer masculino, as mulheres têm prazer 

duplo, uma vez que estas sentem prazer quando liberam seu esperma e 

quando recebem o esperma masculino, mas o prazer feminino não tem, 

segundo o físico, a mesma qualidade do prazer masculino. 

 
É questionado em qual sexo o prazer no coito é mais intenso e parece 

ser no sexo masculino, por esta razão: o membro masculino é mais 

sensível. (...) Assim, o prazer é mais intenso nos homens. (...) Mas o 

prazer da mulher é duplo (quando emite e quando recebe), entretanto 

não é da mesma qualidade (Wack, 1990, p. 247). 

 



Outra questão proposta por Pedro Hispano em seu comentário é sobre 

que sexo deseja o coito mais intensamente. Ele argumenta que o desejo por 

relações sexuais é maior nas mulheres, considerando que elas têm duplo 

prazer no coito. Dessa maneira, desejando o mais que os homens. 
 

(...) É questionado em qual sexo o desejo pelo coito é maior. (...) 

Constantino diz que o prazer no coito é em parte maior nas mulheres 

do que nos homens. Por isso o desejo pelo coito é maior, e o amor é 

maior e mais intenso nas mulheres do que nos homens. A segunda 

razão é esta. O sexo feminino se entrega mais ao amor do que o sexo 

masculino, como diz Constantino. Por isso o sexo feminino deseja o 

coito e o amor mais do que o sexo masculino (Wack, 1990, p. 245).  

 

Os tratados médicos de Pedro Hispano influenciaram muitas outras 

produções médicas do final da Idade Média. A partir da análise de suas obras é 

possível perceber que existia um diálogo sobre a sexualidade, o corpo e a 

medicina feminina. 

Assuntos considerados controversos como contracepção, aborto e prazer 

sexual possuíam espaço não só em textos médicos, mas também em textos 

filosóficos e de astrologia.  

Muitos textos médicos do final da Idade Média eram escritos em línguas 

vernáculas, sendo de mais fácil acesso a uma parte da população medieval. 

Nessa perspectiva, pode-se deduzir que a assuntos relacionados à 

sexualidade, como o aborto, a contracepção e a virgindade faziam parte do 

cotidiano da sociedade medieval, de suas práticas e representações. 

 
 
Conclusões: 
 

A partir da análise do comentário sobre o Viaticum e da obra o Thesaurus 

pauperum é possível perceber, no final da Idade Média, a existência de um 

diálogo a respeito da sexualidade, do corpo e da medicina feminina, inserida 

nesta existia um diálogo acerca das práticas contraceptivas. 

Pedro Hispano contribuiu profundamente com o desenvolvimento da 

medicina feminina e dos assuntos relacionados à sexualidade. Apesar do tabu2 

                                                 
2  No período medieval a observação anatomia não era permitida. 



do corpo, principalmente do corpo feminino, ele colaborou com estudos sobre a 

anatomia feminina. 

O estudo das obras médicas de Pedro Hispano é extremamente 

importante para o conhecimento da história do corpo e da sexualidade. Suas 

obras auxiliam ainda na compreensão de como o corpo, a sexualidade e a 

medicina feminina eram concebidas na Idade Média. 

O estudo histórico permite a existência de várias visões e perspectivas 

acerca de um tema, contribuindo pra o seu crescimento. Nesse sentido, não foi 

possível em apenas um estudo esgotar todas as possibilidades de explorar as 

obras de Pedro Hispano relacionadas à sexualidade e a medicina feminina. 

Assim, existe sempre espaço para mais reflexões e questionamentos, 

buscando enriquecer a pesquisa acerca da sexualidade e do corpo feminino. 
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